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“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem 
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RESUMO 

O presente trabalho monográfico é norteado por questionamentos que possibilitaram refletir 

sobre: Quais as estratégias para ingressar numa Instituição de Ensino Superior e nela 

permanecer? Quais as histórias de vida dos jovens do curso de pedagogia da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI)? Quais as motivações para ingressarem no curso de Pedagogia? Além 

disso, quais as dificuldades enfrentadas por esses jovens?  Sua tessitura objetivou conhecer 

histórias de vida de estudantes das camadas populares, desvelando as estratégias que elegeram 

para acessar e permanecer no ensino superior, pontuando as motivações pessoais e as 

dificuldades encontradas pelo caminho. Nesse encalço, propomos especificamente: traçar um 

perfil Identitário de jovens universitários; elencar as estratégias de acesso e permanência no 

ensino superior elaboradas por jovens pobres; discutir sobre determinantes políticos sociais da 

educação pública gratuita e de qualidade; refletir sobre as narrativas de histórias de vida e as 

motivações para enfrentar os desafios cotidianos. Embrenhei-me na pesquisa de cunho 

qualitativo, narrativa, desenvolvida com associação de dois banjos investigativos: 

questionário misto e narrativas escritas em diários pessoais. O primeiro capítulo utilizei com 

intenção de traçar o perfil Identitário dos participantes e o segundo foi útil para o registo das 

histórias de vida. Apreciar as histórias de vida dos discentes de pedagogia da UFPI. Trouxe 

para esta composição, as contribuições teóricas de autores como: Bourdieu (2002-2010) 

contribuindo na compreensão do conceito de capital cultural; Charlot (2011) e Zago (2006) 

que tratam do sucesso escolar nos meios populares; Pavão (2002) que trás contribuições sobre 

o acesso de alunos das classes populares a universidade. A alvitrada encontrou, as historias 

entre o acesso e a permanência no ensino superior, trilhando um caminho de superação para 

suas vidas, além, das dificuldades e mudanças após ingressar na universidade, percebe-se que 

os fios que se soltam nas histórias superaram os obstáculos. Nos arremates inconclusivos 

declamo que é possível retornar, acolchoar novos pontos, ornar outros tecidos, costurar outras 

perspectivas. Deixo uma linha solta que pode ser agulhada em outras pesquisas. 

 

Palavras- Chave: Historias de vida. Jovens Pobres. Estratégias de Acesso e Permanência. 

Ensino-Superior. 
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RESUMEN 

Esta monografía es guiada por los cuestionamientos que permitieron reflexionar: ¿Cuáles las 

estrategias para el ingreso en una Institución de Educación Superior y permanecen allí? 

¿Cuáles son las historias de vida de los estudiantes de pedagogía de la Universidad Federal de 

Piauí (UFPI)? ¿Cuáles son las motivaciones para entrar en el curso de Pedagogía? Además, 

¿cuáles son las dificultades que tienen estos jóvenes? El objetivo del trabajo es conocer las 

historias de vida de los estudiantes de las clases más bajas, que revela las estrategias que 

eligieron para acceder y permanecer en la educación superior, señalando las motivaciones 

personales y las dificultades encontradas en el camino. En esta búsqueda, proponemos 

específicamente: trazar un perfil de la identidad de los estudiantes universitarios; percibir las 

estrategias de acceso y permanencia en la educación superior elaborado por los jóvenes 

pobres; analizar los determinantes sociales de la política de educación pública gratuita y de 

calidad; reflexionar sobre las narrativas de historias de vida y motivaciones para afrontar los 

retos diarios. Me uní en la investigación cualitativa, la narrativa, desarrollado con la 

combinación de dos banjos de investigación: cuestionario mixto y narrativas escritas en 

diarios personales. En primer capítulo se utiliza con la intención de trazar el perfil de la 

identidad de los participantes y el segundo fue útil para registrar historias de vida. Apreciar 

las historias de vida de los estudiantes de pedagogía da UFPI. Este trabajo tiene las 

contribuciones teóricas de: Bourdieu (2002-2010) contribuyó a la comprensión del concepto 

de capital cultural; Charlot (2011) y Zago (2006), que trata del éxito escolar en los medios 

populares; Pavão (2002) que tras contribuciones para el acceso de los estudiantes de las clases 

populares en la universidad. Fue encontrado, entre las historias de acceso y permanencia en la 

educación superior, un camino de superación de sus vidas, además, las dificultades y los 

cambios después de entrar en la universidad, percibimos los cables que sueltan en las historias  

de superación de obstáculos. En la conclusión declaro que es posible volver, encontrar nuevos 

puntos, adornar otras telas, coser otras perspectivas. Deja una línea suelta que puede ser 

puncionada en otros estudios. 

Palabras-clave: Historias de vida. Pobre joven. Estrategias de acceso y permanencia. 

Enseñanza superior. 
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A vida das pessoas e como elas são compostas e vividas é o que nos interessava 

observar, participar, pensar sobre, dizer e escrever sobre o fazer e o ir e vir de nossos 

colegas, seres humanos [...]  

(CLANDININ; CONNELLY, 2011, p. 22).  
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“E o bonito desta vida é poder costurar sonhos, bordar 

histórias e desatar os nós de nossos dias”. 
 

Cidinha Araújo 

 

 

Essa tessitura versa sobre o acesso e a permanência de jovens pobres que, caminhando 

contra o vento, trilharam o sonho do ensino superior.  Seu título, parafraseado com Cidinha 

Araújo, alcança minha perspectiva de ouvir histórias de vidas e encontrar os nós que 

sustentam as costuras necessárias dos tecidos que se juntam e se (re)-significam. Nesse 

alinhavo, indagar as histórias de vida dos acadêmicos do curso de pedagogia da 

UFPI/CSHNB é voltar meu olhar para histórias de vida semelhantes à minha. Inscrita no 

campo dos estudos sociológicos, esta pesquisa partiu do desejo de compreender “a razão e o 

porquê” das trilhas percorridas em busca de uma formação superior, de uma possibilidade de 

(re) significar suas vidas e de outras pessoas, especial e particularmente importantes. No 

caminho, olhei o céu e o chão do contexto de uma Instituição de Ensino Superior que acolhe 

as demandas de jovens oriundos de situações peculiares à maioria da população brasileira, 

mas que de muitas formas não consegue garantir as condições de permanência com sucesso. 

Pesquisar sobre o acesso e permanência dos jovens populares à universidade é uma 

maneira de voltar meu olhar para historias que desafiam os modelos sociais excludentes e 

injustos. São registros de superação cotidiana.  

Minha curiosidade me conduziu a leituras sobre as mudanças no sistema educacional num 

recorte temporal. Nessa baliza, esmiuncei alguns estudos sobre aspectos histórico-social, as 

políticas educacionais e a garantia de acesso à educação superior; adotei alguns escritos que 

interligam a compensação à permanência de jovens pobres na educação pública; experimentei 

registros sobre o ingresso de jovens de classes populares no ensino superior correlacionados à 

efetiva democratização da escola. Segui, nessa alvitrada, as trilhas de autores como: Bourdieu 

(2003), Pavão (2002), Zago (2015), Pimenta (2000), Castro (2001), dentre outros. 

Os questionamentos que norteiam este estudo são: Quais as estratégias para ingressar 

numa IES e nela permanecer? Quais as histórias de vida dos jovens do curso de pedagogia da 

UFPI? Quais as motivações para ingressarem no curso de Pedagogia? Além disso, quais as 

dificuldades enfrentadas por esses jovens?   

Propus como objetivo geral: Conhecer histórias de vida de estudantes das camadas 

populares, desvelando as estratégias que elegeram para acessar e permanecer no ensino 

superior, pontuando as motivações pessoais e as dificuldades encontradas pelo caminho. 

Nesse encalço, propomos especificamente: traçar um perfil identitário de jovens 
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universitários; elencar as estratégias de acesso e permanência no ensino superior elaboradas 

por jovens pobres; discutir sobre determinantes políticos sociais da educação pública gratuita 

e de qualidade; refletir sobre as narrativas de histórias de vida e as motivações para enfrentar 

os desafios cotidianos. 

Embrenhei-me na pesquisa de cunho qualitativo, desenvolvida com associação de dois 

banjos investigativos. Primeiramente, apliquei o questionário misto com o propósito de 

delimitar uma amostra de jovens, estudantes regularmente matriculados no curso de 

licenciatura plena em pedagogia da Universidade Federal do Piauí do Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros localizado na cidade de Picos-PI, com perfil ideal a proposta de 

estudo. Nessa empreita, encontrei colegas de classe, companheiros de caminhada acadêmica 

com representação socioeconômica condizente com a inquietação aqui apresentada. 

Concretizando a probabilidade de ser, revelo que no universo de 38 alunos, com apenas 3 

(três) homens, encontrei em 09 (nove) mulheres as marcas da vida e do sonho de concluir um 

curso de graduação. Os registros de suas histórias de vida, e a especificação de suas 

estratégias para ingressar e permanecer na universidade foram escritos em diários, sendo este 

o meu segundo instrumento de coleta de dados.  

Debruçada sobre os diários escritos por mulheres, sertanejas, jovens, estudantes de 

pedagogia, escritoras da vida e da história, cuidei em fazer leituras apuradas e minuciosas 

com intuído de apreender elementos essenciais aos objetivos traçados na largada dessa 

viagem sensível e atenciosa sobre histórias de vidas. No percurso, além da alçada inicial, fiz 

três paradas indispensáveis, antes do nó inconclusivo.  

Na primeira, O ENFESTO: as condições de inserção e de sobrevivência no sistema de 

ensino superior abastece meu reservatório de ideias sobre a temática estudada, organizando as 

contribuições teóricas acessíveis que julguei importantes para essa discussão.  

Tocando em frente, AVIAMENTOS: as costuras metodológicas, desenhei o caminho 

escolhido para desvelar as histórias procuradas.  

Abanquei meu olhar com especial cuidado sobre histórias de vidas de jovens pobres que 

trilharam o sonho de conquistar uma formação em nível superior. Como lupa, recorri às ideias 

teóricas que balizaram a investigação. 

Tricotadas as estratégias elaboradas para ingressar, permanecer e superar os desafios da 

universidade arremato a tessitura com algumas reflexões inconclusivas. É possível retornar,  

acolchoar novos pontos, ornar outros tecidos, costurar outras perspectivas. Deixo uma linha 

solta que pode ser agulhada em outras pesquisas. 
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O ENFESTO: AS CONDIÇÕES DE INSERÇÃO E DE SOBREVIVÊNCIA NO 

SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

“O fio da vida se tornou mais bonito pela certeza de que tivemos a coragem de viver 

o que era a nossa historia” 

Jean Tomita 

 

                                                                                                               

Pesquisar sobre o ensino superior é um tanto complexo visto que, envolve uma 

discussão sobre outros aspectos como o social, econômico e até cultural que estão inerentes e 

devem ser abordados.  Então, nessa perspectiva, faço uma breve ressalva acerca de três pontos 

essenciais para minha indagação: as mudanças no sistema educacional nos últimos 30 anos: 

um panorama histórico-social, as politicas educacionais e a garantia de acesso à educação 

superior: da compensação à permanência de jovens pobres na educação pública, e por fim, 

Jovens de classes populares ingressos no sistema de ensino superior: no horizonte está a 

efetiva democratização. São esses os principais registros dessa estação. 

 

1.1 SOBRE O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: ALGUNS TECIDOS HISTÓRICOS 

 

As primeiras escolas de ensino superior só foram fundadas após a chegada da família 

Real ao Brasil. Oficialmente até o início do século XX só havia 24 (vinte e quatro escolas de 

ensino superior). O primeiro movimento de expansão só emerge no início do século XX.  Na 

transição do século anterior, a elite da sociedade brasileira criou seus próprios 

estabelecimentos de ensino superior graças à possibilidade legal disciplinada pela 

Constituição da República (1891).  

Na voz de Anísio Teixeira (1989 p. 73-74):  

 

O surgimento do ensino superior no país deu-se inicialmente sob a forma de cadeiras 

que foram sucedidas por cursos, posteriormente por escolas e por faculdades de 

medicina, direito, engenharia, agronomia etc., todas eminentemente profissionais. 

Não existiam estudos superiores de humanidades, ciências ou letras. Segundo [...] a 

falta de estudo superior de tipo acadêmico havia de tornar extremamente precária a 

formação dos professores para os colégios secundários [...].  

 

 O ensino precarizado e deficiente na área de humanidades decorriam da inexistência de 

cursos de formação superior para licenciar os docentes. Contudo, um novo cenário vai ser 

montado a partir da Reforma Francisco Campos no marco dos anos de 1931, a qual instituiu a 

organização do ensino superior no regime universitário e elevou para o nível superior à 

formação de professores secundários, em Faculdade de Educação Ciências e Letras. Nas 

pistas de Fávero (2000), seria instituído o sistema universitário oficial, mantido pelo governo 

federal ou estadual, ou livre, mantido por particulares, e o instituto isolado.  
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Nessa trilha, a Faculdade de Educação Ciências e Letras avocava caráter especial e 

misto, sendo fundamentalmente um Instituto de Educação cuja principal função era a 

formação de professores para a escola secundária, com vistas na produção do conhecimento e 

da prática da pesquisa. Sobre essa incumbência, Newton Sucupira (1969, p. 261) diz: 

 

[...] em face de uma tradição de ensino superior profissional onde prevalecia a ideia 

de que a toda escola superior profissional deveria corresponder sempre uma 

especialidade técnica objetivável em termos de profissão liberal, seria prematura a 

criação de uma faculdade unicamente destinada à pesquisa científica pura. 

 

 

Todavia, a formação dos professores ficou ao cargo das faculdades de filosofia, ciências 

e artes porque a Faculdade de Educação Ciências e Letras não foi alojada.  Prevaleceu então a 

perspectiva de uma formação humanística “[...] a mais alta e autêntica forma da ci- ência é a 

filosofia [...]. A filosofia idealista da formação implica a unidade da filosofia e da ciência 

[...]”. (SUCUPIRA, 1969, p. 265). Em outras palavras, a preparação profissional perde 

importância em detrimento da tarefa de liderança cultural e espiritual. 

Essas letras revelam que até os anos 20, a educação brasileira comportou-se como um 

instrumento de mobilidade social, distinção de classe, e ascensão social, anseia por prestígio e 

integração com as classes dominantes. Na transição de uma sociedade oligárquica para 

urbano-industrial, redefiniram-se as estruturas de poder, e o esforço para a industrialização 

resultou em mudanças substantivas na educação.  

Em passos lentos, a ampliação do ensino superior em nosso país se instituiu e foi, por 

longos períodos, privilégio de uma classe de elite. Se o acesso à instrução básica como 

aprender a ler e escrever era um tanto restrito, estudar em uma universidade era ainda mais 

difícil. Pois, essa prerrogativa era possível apenas para aqueles que dispunham de condições 

financeiras para estudar fora do Brasil, devido à inexistência de universidades aqui. Sem a 

instrução universitária, a população permanecia aleia às possibilidades de constituir uma 

sociedade de direitos. Nas palavras de Teixeira (1988, p. 129) “a universidade é, pois na 

sociedade, uma das instituições características e indispensáveis, sem a qual não chega a existir 

um povo. Aqueles que não a têm também não têm existência autônoma, vivendo tão somente 

como um reflexo dos demais”, o prejuízo social é denunciado. 

Nesse contexto, a ideia de instalação de um curso superior ganhou cada vez mais espaço 

nas rodas e nos discursos dos intelectuais que ensaiavam perspectivas progressistas associadas 

ao ensino universitário. “A educação, além de regeneradora da sociedade, era tida como um 

meio essencial de progresso” (QUEROZ, 1998, p.87).  
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Nessa feita, registrou-se a criação de universidades federais no Brasil, conforme 

esclarece Stallivieri, (2006, p. 4). 

 

No período de trinta anos, compreendido entre 1930 (revolução industrial) e 1964 

(governo militar assume o poder), foram criadas mais de 20 universidades federais 

no Brasil. O surgimento das universidades públicas, como a Universidade de São 

Paulo, em 1934, com a contratação de grande número de professores europeus, 

marcou a forte expansão do sistema público federal de educação superior. Nesse 

mesmo período, surgem algumas universidades religiosas (católicas e 

presbiterianas).  

 

 

O regime ditador gerou uma paralisação no avanço, já tímido, da expansão da rede de 

ensino superior no Brasil. O contexto social só volta a ter movimento nos anos de 1980, 

quando a situação econômica e o momento de transição política culminaram em intensas 

manifestações e reivindicações populares. Com a mobilização da sociedade, houve a 

conquista da Constituição de 1988, na qual a Educação ganha lugar de destaque. No 

documento, observa-se que a educação é dever do estado, visando o desenvolvimento da 

pessoa e a qualificação para o trabalho.  

As marcas socioeconômicas desse período histórico são de estagnação. Paralisia 

econômica e social. Educação superior engessada. Os reflexos da crise econômica causaram 

maior efeito no setor privado. Por outro lado, o apontamento da expansão de cursos noturnos 

pode ser percebido. A intenção residia na facilitação do acesso dos jovens pobres à formação 

para o mercado de trabalho, explorando a necessidade de trabalhar e manter o próprio sustento 

dentro da universidade, uma vez que, mesmo o espaço sendo público as despesas com 

materiais, transporte, alimentação, dentre outros comprometem a renda familiar, e com isso, 

os impossibilita de frequentar os cursos do período diurno.  

Esse período que impulsionou a redemocratização na historia do nosso país, teve como 

abertura o momento politico e da nova republica, ou seja, de recuperação das instituições 

democráticas. E com isso propunha as eleições diretas, em função de melhorar a nossa 

politica e democratizar as decisões tomadas pelo povo brasileiro.   

Assim sendo, as eleições em 1989 foram as primeiras desde 1960 em que os cidadãos 

brasileiros aptos a votar escolheram seu presidente. O primeiro eleito foi Fernando Collor de 

Melo que deixou como legado o início da abertura econômica do país. Em seguida veio 

Itamar Franco, momento delicado da vida politica do país, criou condições para o plano real 

do país, dando sequência ao processo econômico. Mas o grande legado de Fernando Henrique 

Cardoso se concentraria no campo econômico, embora tenha introduzido os primeiros 

programas de distribuição de renda, depois ampliados pelos sucessores.  
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Eleito presidente, Luís Inácio Lula da Silva manteve um governo com 

macroeconômicas dos governos FHC, entretanto ampliou os programas sociais e de 

transferência de renda, como o programa Bolsa Família e outras iniciativas.  

Seguindo neste mesmo panorama, em relação à evolução do ensino, percebe-se que a 

principal prioridade era as preocupações relacionadas à questão da democratização do ensino 

superior no Brasil, em particular das políticas públicas destinadas à ampliação do acesso ao 

ensino superior. Essa intenção é validada pelo Plano Nacional de Educação (PNE, 2014/2024) 

que estabeleceu como meta a necessidade de ampliação das matrículas no ensino superior de 

jovens entre 18 e 24 anos. Houve considerável aumento no número desses jovens inseridos na 

universidade, porém, o país ainda se colocava em uma posição de inferioridade com relação a 

outros países considerados mais pobres. 

Nesse panorama, Cunha (2003) afirma que: 

 

No octênio de FHC as principais ações voltadas para o ensino superior foram à 

normatização fragmentada, conjunto de leis regulando mecanismos de avaliação; 

criação do Enem, como alternativa ao tradicional vestibular criado em 1911; 

ampliação do poder docente na gestão universitária, a contragosto de discentes e de 

técnico administrativos; reconfiguração do Conselho Nacional de Educação, com 

novas atribuições; gestação de um sistema de avaliação da educação superior e o 

estabelecimento de padrões de referência para a organização acadêmica das IES.  

 

Seguindo o foco dessa investigação, apanho relatos que marcam os últimos 30 (trinta) 

anos da história da Educação Superior no Brasil. Registro que houve um significativo avanço 

quanto ao acesso de jovens pobres nas (IES), devido às maiores oportunidades 

disponibilizadas pelas politicas de acesso. Esse progresso nos leva a crer que o ensino 

superior assumiu nesse momento, maior visibilidade para determinados setores das camadas 

médias e populares, pois as condições atuais de acesso estão mais efetivas. A partir disso, 

esses mais desprovidos de capital econômico e/ou de capital cultural, procuram nesse meio 

um possível campo de manobra para colocar em prática suas estratégias de reconversão para 

obter melhores posições materiais e/ou simbólicas.  

Após grandes turbulências e períodos de plena impossibilidade de almejar o acesso ao 

ensino superior, surge no contexto das políticas educacionais a preocupação com a expansão 

do sistema de ensino superior. Surgem no seio dessas políticas às medidas compensatórias, e 

sobre elas destaco algumas informações na próxima pontuação. 
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1.2 MODELAGENS: A GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR, DA 

COMPENSAÇÃO À PERMANÊNCIA DE JOVENS POBRES NA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

E GRATUITA. 

 

A demanda de acesso dos estudantes de origem popular ao ensino superior envolve 

questões relacionadas à família, logo, tem relação direta com a sua herança cultural. De 

acordo com Bourdieu (2002, p. 07) “Os estudantes de classe média ou da alta burguesia, pela 

proximidade com a cultura “erudita”, pelas práticas culturais ou linguísticas de seu meio 

familiar, tem mais probabilidades de obter o sucesso escolar”. Neste caso, os estudantes com 

melhor formação têm mais chances de aprovação, e os egressos da escola pública levam 

desvantagem no processo. Alunos do sistema privado participam dos processos de seleção 

com certa vantagem, uma vez que as condições de formação são diferenciadas. Deste mesmo 

modo, Castro (2001, p.110-120), também afirma, “a extrema fragilidade do ensino 

fundamental e médio da rede pública faz com que as classes sociais passem literalmente por 

uma peneira, fato que resulta em uma sub-representação das classes de menor renda no ensino 

superior”.  

Realizar um curso superior em universidade pública não é tarefa fácil, especialmente 

para estudantes provenientes da rede pública de ensino.  De acordo com Bourdieu (2003) “as 

possibilidades de acesso à educação superior é uma seleção que se exerce ao longo da 

trajetória escolar com um rigor muito desigual para os sujeitos de classes populares”. Com 

isso, essas questões estão relacionadas à oportunidade de acesso ao ensino superior, os 

estudantes de classes populares enfrentam tanto as dificuldades de concorrência, como de 

trajetória escolar precária, baixo desenvolvimento além da falta de direcionamento e 

informação presentes em inúmeras escolas da rede publica, fazem com que muitos alunos 

nem almejem fazer um curso superior. De acordo com Zago (2006, p. 230) “A desigualdade 

de oportunidades de acesso ao ensino superior é construída de forma contínua e durante toda a 

história escolar dos candidatos”.  

É importante ressaltar que as dificuldades não se limitam apenas na expansão das 

instituições, mas no ingresso principalmente dos estudantes oriundos das classes populares. 

De acordo estudos de Pavão (2002, p. 61) “Para a maioria dos jovens populares que 

ingressaram no ensino superior, está na universidade é um “privilegio” uma forma de 

destaque”.  

Em vista disso, muitos programas foram criados na ultima década pelo Governo Federal 

para facilitar o acesso dos alunos oriundos de escolas publicas e das camadas populares nas 



22 

 

Instituições de Ensino Superior (IES), e assim adequar à situação sociopolítica vigente. 

Dentre eles podemos citar: O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federal (REUNI) responsável pela difusão das instituições federais em todo o 

país e pela criação de bolsas de auxilio estudantil bem como pelos programas de acesso e pela 

melhoria da qualidade de ensino e formação docente; Programa Universidade Para Todos 

(PROUNI); Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e Sistema de Seleção Unificado 

(SISU). Além do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que tem como objetivo avaliar o 

desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos 

que estão concluindo o ensino médio ou que já concluíram, ou que desejam essa certificação. 

O ENEN constitui-se na principal forma de classificar os jovens para o processo seletivo. 

Uma das principais motivações para a expansão desse nível de educação está 

relacionada às exigências do mercado de trabalho, principalmente para quem almejava um 

futuro mais promissor e mais especificamente motivado pelo interesse do governo federal em 

melhorar a situação econômica do nosso país através da qualificação profissional dos jovens. 

Nessa vereda, Charlot (2011, p.8) nos diz que:  

 

Entrar na universidade já não é mais um sonho, tornou- se uma obrigação para quem 

ambiciona “ser alguém”, ter uma “boa vida”, um trabalho digno e respeitado, os 

recursos para sustentar sua família sem viver na angústia da penúria financeira. Nos 

países “emergentes”, escasseiam, pelo menos na economia formal, os empregos 

acessíveis a quem não terminou o ensino fundamental. Nos países “desenvolvidos”, 

até quem tem ensino médio completo, mas sem estudos superiores ou diploma de 

formação profissional, encontra dificuldades para conseguir um emprego e, logo, isso 

acontecerá também nos países emergentes.  

 

Por algum tempo a universidade foi vista pelos estudantes e suas famílias como um 

mero meio de ascensão social, como um futuro distante para algumas classes sociais 

subalternas, mas com o passar do tempo ganhou outros significados, sobretudo para a vida 

dos jovens decorrentes de classes populares.  

Já no final do século XX, a diversificação da instituição não permite mais falar da 

Universidade no singular: existem universidades, no plural. Entretanto, o modelo 

antigo da Universidade, prestigioso lugar de Saber e Cultura, não desapareceram no 

imaginário, em especial naqueles jovens dos meios populares, aqueles jovens cujos 

antepassados nem podiam sonhar em ingressar no ensino médio. CHARLOT (2011. P. 

8). 

No entanto, observa-se que o curso superior passou a significar a porta para a liberdade 

não só financeira, como também cultural, contemplando as dimensões da formação humana. 

Diante disso, é possível notar que o percurso para se chegar à universidade é enviesado por 

histórias de vida que perpassam as barreiras das dificuldades. São muitas e distintas trajetórias 
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e algumas delas ficam invisíveis aos olhos não só dos colegas como também de toda a 

comunidade acadêmica. Nessa senda, a passagem desses jovens pelo meio acadêmico traz 

uma serie de transformações seja na sua vida pessoal como principalmente na sua vida 

profissional. 

Mas é preciso compreender que as dificuldades para alcançar esse feito estão para além 

do acesso. Elas se concretizam na quase impossibilidade de permanência no ensino superior. 

O que a íris não registra é que há no meio acadêmico uma população de jovens que desafiam 

o curso natural e elaboram estratégias para sobreviver e continuar. O que essas pessoas 

constatam é que a formação na escola básica, via de regra, a escola pública, não lhes garante 

condições para ascender cognitivamente. As dificuldades se intensificam na vida acadêmica, 

sendo que, provenientes de família de baixa renda, necessitam procurar meios para 

permanecer estudando.  

Na particularidade dessa inquietação, acrescento que além desses montes, o fato de 

serem residentes em cidades vizinhas, em contextos do semiárido, significa outra ladeira 

cotidiana. Para esse estudante, as dificuldades além de passar pela questão financeira ainda 

tem a relação trabalho-estudo. Trata-se de uma questão de sobrevivência, trabalhar é uma 

necessidade, pois precisam garantir aquisição de materiais, transporte e alimentação. 

Como alternativa, o governo Federal vem criando programas para a permanência desse 

estudante na universidade que podem auxiliar os alunos na parte econômica, e na própria 

formação acadêmica, oferecendo outros momentos de aprendizagens, que não somente a sala 

de aula. São eles: Bolsa (PRAEC) tem como objetivo dar auxílio financeiro concedido a 

estudantes de baixa renda familiar.  Programa de Iniciação a Docência (PIBID), que oferece 

bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio 

nas escolas públicas, objetivando antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de 

aula da rede pública; o Programa de Iniciação Cientifica (PIBIC), com objetivo de incentivar 

os estudantes universitários de graduação a iniciarem pesquisas cientificas nas diversas áreas 

do conhecimento. Bolsa de Monitoria é uma atividade docente, que tem como objetivo 

auxiliar o professor, monitorando grupos de estudantes em projeto acadêmico, visando à 

melhoria da qualidade do ensino de graduação, dentre outros. Essas medidas possibilitam aos 

estudantes de camadas populares dedicação maior ao curso, pois dispõem de uma ajuda 

financeira de 400$ custeando alguns de seus gastos com a universidade.   

Contudo, não há dúvidas de que passar por uma universidade ressignifica a vida do 

sujeito, ainda mais de estudantes provenientes de uma realidade pouco contributiva para a sua 

formação humana, cultural, social. Mudam-se as posturas, constroem-se visões de mundo 
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mais aguçadas, além disso, as oportunidades de trabalho aumentam. Melhor ainda é que a 

universidade marca os planos dos estudantes, estes, vislumbrando crescer mais na carreira. 

Buscando reforçar essa ideia é que ressaltamos a participação dos Jovens de classes populares 

no ensino superior em um horizonte de efetiva democratização, de tal modo que o ingresso à 

universidade é um avanço em relação ao passado que excluiu estes jovens dos níveis mais 

altos de escolarização. 

 

1.3 ENVIESANDO: JOVENS DE CLASSES POPULARES INGRESSOS NO SISTEMA DE 

ENSINO SUPERIOR 

 

 

A passagem dos alunos de origem pobre pela universidade ocasiona mudanças na vida 

dos jovens, pois fazer um curso superior aumenta significativamente o rendimento futuro dos 

discentes, mas para chegar à universidade é preciso ultrapassar alguns problemas e enfrentar 

dificuldades ocasionadas pela baixa qualidade do ensino público, além da situação financeira 

de suas famílias. 

A universidade acolhe hoje alunos oriundos de todas as classes sociais, diferentes 

raças/etnias, com costumes e valores plurais. Estar dentro da universidade pode ter muitos 

significados para os estudantes de origem pobre. O sentimento de pertencer a um grupo com 

ideais e objetivos comuns na busca e difusão do conhecimento, bem como na esperança de ser 

bem sucedido profissionalmente, são sem dúvidas significantes para os jovens de origem 

popular e com certeza constituem-se como as principais motivações para o ingresso e 

permanência no ensino superior. 

Trago, então, algumas cogitações sobre o que vem mudando no quadro educacional para 

que a juventude ingresse cada vez mais cedo em cursos superiores. Sabe-se que o sistema 

educacional brasileiro vem passando por mudanças nas últimas décadas e que muitos 

programas favorecem o ingresso ao ensino superior, como também a melhoria no desempenho 

dos jovens acadêmicos.  

Diante desses fios, considero de suma importância o estudo sobre o histórico escolar 

dos jovens decorrentes de meios populares e de escola pública de ensino, então, me debruço 

sobre o conceito de capital cultural, de Pierre Bourdieu (2010. p.73): [...] ”O capital cultural 

está associado à noção de conhecimento e às diversas formas de compreendê-lo, mas também 

está voltado aos costumes e às culturas, produzidas e conservadas nos diferentes contextos, 

classes, povos, expressando uma espécie de ethos”.  
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A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese indispensável 

para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de estudantes provenientes das 

diferentes classes sociais, relacionando o sucesso escolar, ou seja, os benefícios específicos 

que os jovens das diferentes classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, à 

distribuição do capital cultural entre as classes e frações de classes. Sendo assim, empenho em 

relacionar a procedência do ensino dos jovens partiu da possibilidade de poder compreender a 

influência da origem social no interesse de ingressar no curso superior, bem como no 

desempenho escolar de alguns.  

Em presença disso, observa-se que a partir desses preceitos que as dificuldades de 

interação e desenvolvimento dessa classe de estudante perante os conteúdos abordados no 

ensino superior, essa dificuldade de participação e interação diante dos demais decorre 

exatamente de toda essa defasagem que os mesmos vêm vivendo durante a trajetória de vida e 

de suas limitações, de escolaridade de baixo nível. Assim a universidade acaba por se tornar 

um espaço complexo demais para seus conhecimentos. 

Considerando a vivência desses jovens pobres no meio acadêmico, vejo que além de 

trazerem consigo todas as mazelas vividas ao longo da Educação Básica, e especialmente, no 

Ensino Médio, como dificuldades de escrita, leitura, produção textual, raciocínio lógico, 

resolução de cálculos básicos, enfim, o baixo desempenho escolar evidenciado nos índices das 

avaliações nacionais trazem também as dificuldades financeiras.  

Os acadêmicos, nessas condições, recorrem aos programas de renda para que possam 

assim ajudar a custear seus estudos, e aqui é formidável salientar a importância da 

participação das bolsas, destacando que a maior incidência de participação dos graduandos é 

no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID). Esse programa tem 

como critério de seleção: que o aluno esteja devidamente matriculado no curso, não reprovar 

disciplina e tenha disponibilidade de tempo para realização das atividades propostas.  

Em outra via, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC), com o 

objetivo de melhorar o desempenho acadêmico e a qualidade de vida dos discentes, ofertam 

bolsas todo ano para todos os campi da UFPI, a remuneração destas é de R$ 400,00 mensais, 

sendo que os participantes devem ser de classe pobre, pois o objetivo da universidade é 

incentivar a dedicação ao curso e melhorar o desempenho financeiro em busca de cada vez 

mais esses jovens permanecerem no ensino superior.  

Não faltam obstáculos, desde o ingresso a finalização do curso. Após esse momento de 

conquista já surgem novos desafios, pois somente adentrar a universidade não significa para a 

maioria desses jovens uma vitória plena, mais sim um longo caminho a percorrer, pois agora é 
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preciso buscar a permanência, ou seja, sobreviver e conseguir a conclusão do curso de nível 

superior. Dentro desse âmbito, a constatação de que os custos são altos, uma vez que, embora 

a universidade seja pública, é necessário manter-se nela, alimentar-se, adquirir as “xerox”, ir e 

vir, vestir, calçar. Muitas vezes, é necessário deixar sua casa, alugar um imóvel, contratar um 

serviço de pensionato, quando não, se sujeitar a viajar diariamente por anos, com a 

determinação de conseguir terminar a formação acadêmica. 

Dito anteriormente que me encontrei na história de vida de outros. Registro uma 

narrativa (auto) biográfica sobre a minha trajetória de vida, tecendo-a a partir dos aportes 

teóricos que tratam do conceito de trajetória de Dominicé (2010), no tocante à compreensão 

dos elementos que configuram os caminhos percorridos até aqui. E assim é importante 

considerar a conceituação de experiência de Larrosa (2002) sustentando esta narrativa (auto) 

biográfica naquilo que de mais significativo nas minhas experiências contribuiu para delimitar 

meu percurso de formação profissional. 

Compartilho o que Passeggi (2010, p. 104) diz: “Ao longo da vida de cada sujeito, a 

escrita de si pode se tornar um objeto de desejo, efetivar-se, ou jamais fazer parte do seu 

querer e/ou poder”. Nesse sentido, asseguro que sempre tive vontade de escrever minha 

história de vida, consolidando-se no processo de junção do querer e do poder, arriscando-me 

entre as possibilidades. Aportada nesses conceitos, dentre outros, traço, minha trajetória de 

formação, considerando que muitos detalhes estão no meu esquecimento. Referenciando 

minhas memórias, os lugares, os episódios, as imagens, uma sucessão de fatos que, 

intencionalmente ou não, impulsionada pela emoção que as lembranças do passado, em 

específico o tempo referente à escola, promovem, privilégio e trago aquelas que se 

apresentam mais significativas para o tempo presente, dando forma à minha trajetória de vida. 

Para Benjamin (1994), no processo de narrar a própria história está o papel daquele que 

narra e daquele que escuta, ou melhor, somente existe um narrador porque existe um ouvinte. 

Narrar a minha trajetória de vida é entrelaçar as lembranças armazenadas e fazer emergir a 

memória de tempos que simbolizaram, marcaram e, por muitas vezes, determinaram os rumos 

de uma pessoa, de um espaço, de uma nação. Sendo assim, inicio meus relatos pelos anos 

iniciais de pré-escola, quando cursei da creche (como chamavam a educação infantil na 

época) até o ensino fundamental I na mesma escola. A minha maior dificuldade foi com 

relação à alfabetização, sofri muito devido às condições de educação da escola pública do 

interior, não fui uma menina que se desenvolveu fácil, alguns fatores como: falta de 

acompanhamento em casa, professora (o), descaso da educação publica, dentre outros, tudo 

isso foi substancial e fortaleceu o meu desenvolvimento tardio, como também um pensamento 
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critico. Mas, as dificuldades não acabaram por ai, depois de ingressar na 3º série hoje 4º ano 

do ensino fundamental I foi que comecei a sentir como eu estava atrasada para a série que 

cursava, e com a ajuda de uma ótima professora dessa mesma turma, consegui desenvolver a 

minha leitura (em partes) e segui para o ensino fundamental II.  Nesse período mudei de 

escola e tive que passar a me locomover em transporte público, pois a que eu estudava só 

tinha até o fundamental I, então foram novos professores, novos companheiros, ambiente 

novo. Esse período de fundamental II foi bem mais tranquilo, consegui me desenvolver mais, 

pois sempre me interessava nas aulas e atividades.  

No ensino médio (1º ao 3º ano) mudei de escola novamente e a partir de então as 

dificuldades foram intensas, fui estudar numa escola estadual, de certa forma de nível mais 

elevado, as dificuldades foram constantes e além do mais tinha a cobrança do 

vestibular/ENEM (PSIU na minha época) então no 3º ano prestei o psiu em três etapas e 

depois o ENEM, foram dias difíceis e aflitos para mim, pois sabia da minha deficiência, mas 

tinha muita fé e esperança em adquirir uma vaga na universidade.  

Foi então que conseguir se aprovada pelo vestibular (PSIU) para o curso de Pedagogia 

na Universidade Federal do Piauí – CSHNB. Minha felicidade não cabia no peito! Era 

tamanha que nem sei como falar desse momento único e maravilhoso na minha vida, não 

consigo descrever. Com isso, começaram as aulas na UFPI, conheci a minha turma, as 

pessoas que assim como eu também eram ex-alunos de escolas públicas, só que nem todas 

tiveram as dificuldades que eu tive no ensino infantil/alfabetização.  

O percorrer do meu curso foi difícil, pois era muito complicado acompanhar tudo de 

maneira exemplar, as dificuldades eram constantes, desde a lacuna que a escola pública 

deixou em mim até as dificuldades de permanência dentro da instituição, como sou de família 

pobre a questão financeira veio logo de início e sofri muito para poder continuar estudando. 

Por esses motivos, tive a necessidade de procurar um emprego, não foi fácil encontrar, até que 

uma amiga muito especial (Heryka de Moura Costa) me indicou para um estágio não 

obrigatório no colégio Frei Galvão e por lá mesmo conseguir ser professora contratada, onde 

permaneço até hoje. Conciliando trabalho-estudo consegui chegar até a finalização do meu 

curso. 

Quando olho para trás e vejo tudo que ultrapassei, tudo que conquistei, tudo o que 

deixei e principalmente o quanto evolui sinto-me muito gratificada. Costurei meu sonho! É 

uma conquista difícil de ser mensurada.   

Precisei enfrentar um processo de seleção injusto, ultrapassar barreiras e adquirir 

condições financeiras para chegar até aqui. Nesse mirante, lanço meu olhar para as outras 
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histórias, se não parecidas, mas sim ainda muito mais reveladoras de persistência e coragem. 

O meu olhar e meu ouvir sobre outras vidas seguiram rumos definidos com cuidado e 

sensibilidade.  

Rabisquei a forma de conhecer histórias de vidas na sessão que se aproxima.           
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“[...] Cada um de nós compõe a sua história, E cada ser em si carrega o dom de ser 

capaz. E ser feliz [...]”. 

 

                                                                    

Almir Sater  

 

Em cada pedaço, um universo de possibilidades. Em cada pessoa uma composição. Nos 

versos de Almir Sater o maior sentido de ser. Acreditando que cada ser pode realizar os seus 

sonhos e ser feliz, vislumbramos essa tessitura. Nas linhas metodológicas falo sobre as opções 

eleitas, o tipo de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, a caracterização do campo de 

pesquisa, como também os sujeitos compositores de suas histórias.   

 

2.1 AGULHA E LINHA: AUTOBIOGRAFIAS COMO TRACEJO METODOLÓGICO 

 

A problemática norteadora dessa pesquisa encontra arrimo no enfoque qualitativo. Fio a 

fio de histórias de vidas narradas em diários e intuídas por sensíveis leituras. Na pesquisa 

qualitativa encontrei subsídios investigativos para dialogar com jovens elaboradores de 

estratégias de acesso e permanência na educação superior. O delineamento possibilita que as 

pessoas investigadas tenham maior participação no processo, ao tempo que a apreensão de 

sentidos e significados se constitui efetivamente.  Além disso, essa abordagem privilegia o 

estudo das ações sociais individuais e grupais.  

Assim, Minayo (1994) fala que a natureza do social é considerada essencial na pesquisa 

qualitativa na medida em que a apreensão da maneira pela qual as pessoas pensam, sentem e 

agem é fundamental para a compreensão dos determinantes sociais que conduzem suas vidas. 

Nesses ilhoses os veros de Almir Sater firmam a ideia de que as pessoas podem perseguir seus 

sonhos, escrever suas próprias histórias e conquistar seis objetivos. É nessa perspectiva que 

assentei o estudo na pesquisa qualitativa. 

No ajuste, Moreira (2006) contribui afirmando que a pesquisa qualitativa explora as 

características pessoais e de cenários que não podem facilmente serem quantificados. Nesse 

caso, o estudo é de contextos histórico e social e adequa-se as possibilidades de alcance de tal 

abordagem, uma vez que dialogo com as histórias narradas, de vidas que se distinguem em 

seus percursos e se aproximam em suas realidades.  

Sujeitos autores e atores de suas histórias tem propriedade para conta-las, logo, abracei 

a investigação na perspectiva narrativa a partir das contribuições teóricas de autores como: 

Bruner (1998), Dominicé (2008), Catani (1997), Benjamin (1994), Connelly e Clandinin 

(1990), Cunha (1997) Certeau (1990), Gobbi (2009), Vilas Boas (2001), Kramer (1998), 
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Souza (2006), que sustentam a ideia de que a pesquisa qualitativa narrativa ganha 

sustentabilidade cientifica notória na contemporaneidade.  

A vida e a experiência das pessoas podem ser narradas e tomadas para estudos, análises 

e reflexões que produzem conhecimentos e saberes pertinentes à investigação. Dominice 

(2008) assim explica que a narratividade preserva sentidos sociais que alimentam perceptivas 

de vidas. Por sua vez, Bruner (1998), diz que a narrativa é um modo de pensamento que pode 

se expressar discursivamente, organizando-se numa história. E hoje na contemporaneidade, 

muitos campos, dentre eles a filosofia, a psicologia, a sociologia e a própria história utilizam 

as narrativas em seus campos de estudo.  

O tecido da pesquisa narrativa é desenhado por Catani (1997, p. 20). 

 

O que se convencionou chamar de pesquisa narrativa, no campo educacional, 

enfatiza a variedade de praticas de investigação e formação assim agrupadas, como 

iniciativas que vêm se firmando no campo desde a década de 80, principalmente na 

Europa, é que devemos muito às tentativas de recolocação do sujeito no centro das 

interpretações das ciências humanas.  

 

 

A pesquisa narrativa compreende formas orais ou escritas de contar/relatar histórias 

reais ou imaginarias, sendo uma modalidade especifica do discurso. Por outro lado, para 

Benjamin (1994, p. 205), narrativa é vista como: 

 

Uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro 

em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa 

na vida do narrador para em seguida retirá-la dele, assim se imprime na narrativa a 

marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.  

 

 

Nessa perspectiva é preciso entender que as narrativas se tornaram fundamentais, pois é 

a partir delas que as pessoas se comunicam, relatam suas histórias e trocam experiências. Por 

outro lado, a narrativa é inconclusa, busca a compreensão dos fatos e carrega consigo a marca 

do narrador. Desse modo, “cada um de nós compõe a sua história”, o narrador é personagem, 

é artífice da vida. 

Costurando esse modelo, Connelly e Clandinin (1990, p. 11) nos lembram de que:  

 

Os seres humanos são organismos contadores de historias, organismos que 

individualmente e socialmente, vivemos vidas relatadas. O estudo da narrativa, 

portanto, é o estudo da forma como nós, seres humanos experimentamos o mundo. 

Dessa ideia geral deriva a tese de que a educação é a construção e a reconstrução de 

histórias pessoais e sociais: tanto os professores como os alunos somos contadores de 

histórias e também personagens nas histórias dos demais e nas suas próprias.  
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Os relatos de histórias de vida além de expressarem as experiências vividas pelos seres 

humanos e oferecem maiores significações aos relatos constituindo assim a sua própria vida. 

Nesse molde, Cunha (1997), “as narrativas não são meras descrições da realidade, elas são, 

especialmente, produtoras de conhecimento que, ao mesmo tempo em que se fazem veículos, 

constroem os condutores”.  

Nessa alvitrada buscamos desvelar histórias de vida de jovens de classes populares 

concludentes do curso de Pedagogia do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros da cidade 

de Picos-PI. Através do método autobiográfico, nos preocupando em compreender as 

situações objetivas dos estudantes de escolas públicas, de origem popular para acessarem e se 

manterem na Universidade. 

A solicitação foi que escrevessem sobre as experiências de vida, descrevendo a 

trajetória escolar, os desafios encontrados, abordassem as lembranças. É importante saber que 

quando os indivíduos falam de suas experiências, eles utilizam a memória autobiográfica para 

que possam ser compreendidos, buscam descrever somente o presente mais se baseiam no 

passado e assim antecipam o futuro. A memória revela-se nos fragmentos contados “vive de 

crer nos possíveis, e de espera-los, vigilante, a espreita” (DE CERTEAU, 1990, p. 131). 

O objetivo do método biográfico é focar nas histórias de vida. No pesponto de Gobbi 

(2009), “as biografias formam um valioso e atual campo de potenciais estudos”. Nas histórias 

estão os mundos experimentados. Todo detalhe tem muito a dizer por que tem sentidos e 

significados subjetivos. Nessa bainha, Vilas Boas (2002, p.19) diz que “a experiência humana 

é nossa principal referência”. 

Nesse método o sujeito/participante é o próprio interessado para o estudo, pois é ele 

quem descreve a sua história, tratando da reconstituição dos fatos ocorridos durante um 

determinado tempo, é somente através do indivíduo que se pode conhecer o contexto de sua 

história. Kramer (1998, p. 23) chuleia essa discussão afirmando que “resgatar a história de 

vida das pessoas significa vê-las reconstituírem-se enquanto sujeitos e reconstruir também sua 

cultura, seu tempo, sua história, reinventando a dialogicidade, a palavra”.  

É então, da história de vida que o intérprete parte da experiência de si, questiona os 

sentidos de suas vivências e também as suas aprendizagens. Na aplicação Souza (2006) afirma 

que a abordagem biográfica evidencia as experiências educativas e potencializa o 

entendimento das trajetórias percorridas. É deste modo o momento em que a narrativa, por 

sua vez, representa a forma como os seres humanos vivenciam suas historias e se 

experienciam do mundo. Contudo, precisam ser compreendidos mais do que como indivíduos, 
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é preciso reconhecê-los também em suas interações sociais, em um dado contexto social, 

assim os seus sonhos vão sendo bordados.  

 

2.2 TALAGARÇA:  ONDE OS SONHOS DO ENSINO SUPERIOR SÃO BORDADOS  

 

O inicio de um grande sonho, ao chegar à universidade, nesse espaço de construção de 

saber, a emoção é imensa cada um com seus objetivos e historias diferentes. As expectativas 

estavam à mil no inicio, conseguimos ultrapassar a barreira do fracasso escolar, das 

dificuldades encontradas no meio do caminho e estamos aqui, na universidade buscando 

mudar de vida, almejando um futuro promissor de muitas conquistas e com certeza melhor. 

Depois do ingresso vieram à convivência com cada um, suas particularidades, cada história 

uma mais emocionante que a outra.   

Ao analisar as vidas enviesadas naquela sala de aula pude observar que está adentrando 

aquele universo novo era uma conquista não só minha e das outras pessoas ali presente, mas 

também das famílias, parentes e demais amigos que torceram e comemoraram junto conosco. 

Viver esse momento único e poder estar ali compartilhando sonhos foi sem dúvida muito 

marcante. As reações no rosto de cada um são expressões de alegria e de superação aos seus 

próprios medos, adentrar a um espaço novo mais que possibilitara novas chances de crescer e 

se desenvolver para um futuro melhor, tudo isso acontece na Universidade Federal do Piauí 

no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros.  

O lugar do encontro das histórias a ser revelado, em sua juventude, tem uma história de 

lutas e conquistas a ser contada e associada nesse debate. Assim, objetivando conhecer o 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros e como se deu sua chegada a Cidade de Picos-PI 

(FOTO 01), visamos destaca alguns aspectos importantes quanto a sua historia de fundação, e 

assim temos como principal propósito deste capítulo buscar contextualizar de maneira clara e 

objetiva a história do campus onde essa pesquisa monográfica foi realizada. 

A história de fundação do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, envolve uma 

discussão de alguns aspectos como o social, econômico e até cultural. Depois de muito 

empenho e por iniciativa dos jovens que voltavam para nosso estado após concluir sua 

formação de nível superior nas capitais vizinhas, foi fundada no dia 25 de março de 1931 a 

primeira Instituição de Ensino Superior-(IES) do Piauí, a Faculdade de Direito, e alguns anos 

depois, em 1958 a Faculdade Católica de Filosofia do Piauí (FAFI). Contudo, não foi fácil 

manter o estabelecimento daquela instituição, que mesmo sendo particular, ainda recebia 

ajuda do estado.  
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Com os progressos da época a instituição sofreu profundas alterações principalmente 

referentes ao quadro de profissionais. A maioria dos professores eram bacharéis da Faculdade 

de Direito de Recife e além do vínculo com a Faculdade de Direito no Piauí eram 

funcionários públicos e, portanto, devido à conexão da instituição com o Estado não 

poderiam, de acordo com a Constituição vigente, ter acúmulo de cargos. A solução 

encontrada foi tornar legalmente a Faculdade de Direito uma instituição de ensino privado.  

 

FOTO 01: FACHADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS 

SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - PICOS-PI. 

  
FONTE: ARQUIVO PESSOAL DA PESQUISADORA, 2015. 
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As duas primeiras IES do estado do Piauí foram as responsáveis pelo surgimento de 

nossa primeira universidade pública: a Universidade Federal do Piauí. 

  

Percebemos que, a Faculdade de Direito pela tradição e formação conservadora, foi 

mais fechada, todavia a Faculdade Católica de Filosofia, foi humanista e espiritual, 

guiando uma mudança cultural no ensino intelectual.  Logo, a duas primeiras 

entidades de ensino superior, vieram transformar e contribuir para processo o de 

instalação da primeira universidade do Piauí.  (MELO, 2006. p. 8) 

 

Demarcado o processo de fundação da Universidade Federal do Piauí, enuncio a história 

do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros no município de Picos-PI. Sobre a primeira 

Instituição de Ensino Superior instalada na cidade pondero algumas informações sobre os 

primeiros cursos ofertados, identifico quem liderou o movimento que deu origem ao Campus, 

sucinto ideias sobre as significações sociais construídas com a chegada da universidade no 

semiárido picoense. Nessa abordagem histórica, enfatizo, também, a evolução dos processos 

de acesso que foram predominantes em cada momento.  

Narro que nos anos de 1970 o povo da cidade de Picos, liderado pelo prefeito Severo 

Maria Eulálio e representado por suas diversas entidades como: maçonaria, associações, clube 

de serviço, Igreja, autoridades e políticos, passaram a reivindicar junto à Universidade Federal 

do Piauí Campus Ministro Petrônio Portella- Teresina, a criação em Picos de cursos de nível 

superior. A própria comunidade se mobilizou e o Bispo Dom Augusto, entregou ao, então 

Reitor, professor José Camilo de Silveira, o cheque para compra do terreno, atual sede. Essas 

iniciativas culminaram no compromisso assumido pelo reitor, de providenciar as instalações 

do campus universitário no município de Picos. 

Em entrevista narrativa, conversei com a professora Eunice Teixeira, uma das pessoas 

pioneiras deste movimento. Em sua fala, a professora revelou que, “o primeiro pontapé para o 

reitor trazer o Campus universitário para Picos foi, adquirir um terreno e assim a população se 

uniu e buscou o terreno para que pudesse ser construído o campus”. (2015).  

Os passos, para inicio dos primeiros cursos começaram a funcionar no ano de 1982, em 

sede provisória, na Unidade Escolar Dirceu Arco Verde. Com isso, em 1982 deram inicio aos 

primeiros cursos em Picos que a principio começaram a funcionar mesmo que visando uma 

estadia provisória, na unidade escolar Dirceu arco verde, no Bairro COHAB, na própria 

cidade. Eram cursos de licenciatura curta (duração de dois anos): licenciatura em Pedagogia, 

(com habilitação para a administração escolar e coordenação escolar), licenciatura em 

Ciências, licenciatura em Letras, Licenciatura em Estudos Sociais, licenciatura em 

Matemática. (EUNICE TEIXEIRA, 2015). 
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O Campus nasceu com um total de 33 alunos matriculados e um quadro de professores, 

essencialmente provisório. Os docentes eram contratados a partir de uma análise de currículo. 

A contratação de professores efetivos estava limitada pela dificuldade de realização de 

concurso porque não havia profissionais qualificados para tal. Naqueles dias, só a professora 

Maria Eunice Soares Teixeira estava habilitada para assumir a função docente, isso porque era 

a única pessoa com a formação adequada.  

A primeira forma de acesso ao ensino superior nesta cidade se deu através de um 

vestibular, que ocorreu no ano de 1985, e os jovens tinham que se direcionar a Capital 

Teresina para realização da prova realizada em uma etapa decisória, depois da aprovação é 

que se dirigiam ao campus de Picos para estudar.    

Os interessados em realizar esse exame de seleção tinham que se locomover até a 

capital do Estado, a cidade de Teresina, em momentos diferentes do processo. Primeiramente, 

deveriam ir fazer as inscrições e em momento posterior ir prestar o exame vestibular.  

Como afirma a Professora entrevistada:  

 

Além das diversas dificuldades de locomoção até a capital, ainda tinha a questão de 

que os colégios de Picos não preparavam seus alunos para o processo seletivo do 

vestibular, dai uma grande limitação para serem aprovados no vestibular, devido a isso 

houve somente treze aprovações nesses três anos de vestibulares, sendo que tiveram 

períodos em Picos que aprovavam somente três alunos no vestibular. (EUNICE 

TEIXEIRA, 2015). 

 

A narrativa da professora traz os indícios das dificuldades enfrentadas pelas pessoas 

residentes na macrorregião de Picos PI para ingressar ensino superior. Nessa trilha, as pegadas 

evidenciam que provenientes os alunos que tinham interesse em prestar o exame vestibular, 

eram egressos de escolas locais, filhos do semiárido, sobreviventes das precárias condições 

sociais e econômicas. Custear as viagens à capital era mais difícil do que enfrentar o exame 

propriamente dito. Esse é um contraponto da conquista da Universidade Federal do Piauí em 

terras do centro sul do estado. Diante desse registro, vejo quanto havia para ser conquistado. 

Em busca de condições justas de acesso e permanência na educação superior. 

As dificuldades limitaram as possibilidades de aumento de matrículas, sendo que os 

índices de reprovação no exame levou o Conselho Universitário a decidir por unanimidade 

pelo fechamento do Campus. Essa decisão encontrou-se com uma mobilização social, sob 

orientação da ADUFIP (Associação de Docentes da Universidade Federal do Piauí) e formou-

se uma comissão de representação, tendo como representantes do movimento, a professora 

Maria Eunice Soares Teixeira, as alunas Francisca Maria e Isabel Batista e a servidora Maria 
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das Dores Rufino. A comissão tinha como propósito unir forças em defesa da manutenção do 

Campus. 

A causa ganhou apoio de setores sociais, a população, os alunos juntamente com o 

Bispo Dom Augusto e Valdemar Rodrigues, o prefeito da época. Unificado, o movimento 

conseguiu organizar uma agenda de encontros com autoridades, e toda quarta feira havia 

encontro para discutir a reabertura do Campus de Picos.  Realizavam atos públicos, com a 

participação de políticos e outros seguimentos sociais. Recolheram assinaturas em um 

“Abaixo assinado” levado à Brasília pelo padre Dom Augusto e entregue ao ministro da 

educação do governo José Sarney. Unidos, os principais interessados foram atrás de todas as 

autoridades possíveis para buscar a reabertura do campus.  

Sobre essa reivindicação, um docente fez a seguinte narrativa: “O vereador Ozildo 

Batista era aluno do curso de direito em Teresina, ele conseguiu através de um professor onde 

ele estagiava, uma liminar para que os 33 alunos assistissem aula em Picos, e em uma 

assembleia o reitor batia na mesa e dizia que não reabria o Campus, foi então que os 

Professores Belinha e Fiquinha estiveram ao lado dos alunos, e foram através deste 

requerimento que se conseguiram as aulas em Picos” (EUNICE TEIXEIRA, 2015).  

Contudo, algumas medidas legais eram necessárias à reabertura do Campus: 

 

Um projeto no nível de MEC, embora já tivesse planta do terreno, mas somente 

assim o campus poderia ser reaberto, e então conseguimos uma empresa para fazer o 

projeto só que era muito caro então fomos atrás de verbas e conseguimos com a 

Pivel um carro de graça pra ser feito um bingo e com o dinheiro pagar o projeto, 

quem muito nos ajudou na época foi Hugo Napoleão devido ser o ministro da 

educação sempre estava nos auxiliando quanto a esse processo. (EUNICE 

TEIXEIRA).  

 

  

Após o atendimento de todas as solicitações, o campus volta a funcionar, porém, com a 

estrutura semelhante aos dias de hoje. Naquele reinício havia dois blocos (o da coordenação e 

o outro perto da cantina). As atividades de trabalho aconteciam provisoriamente na Unidade 

Escolar Frei Damião devido à situação descrita anteriormente, que perdurou por dois anos. 

Nesse intervalo, a frequência dos alunos era baixa e em alguns dias, registrou-se a presença de 

apenas dois estudantes. Esse fato tem relação com o clima de insegurança, diante da situação 

vivenciada. A reabertura oficial do Campus foi registrada em meados do Governo Collor, na 

gestão do professor Charles Silveira. Nessa outorga, dois cursos foram instituídos, após a 

realização de uma pesquisa sobre o interesse por cursos superiores. Assim, o Campus volta 

oficialmente a funcionar ofertando os cursos de Pedagogia e Letras.   
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Algum tempo depois, uma articulação estava inclinando-se para a constituição de mais 

um curso quando o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, decreta que 

nenhum curso superior pode ser criado no período de dois anos. 

Dessa forma o plano de expansão do Campus fica adiado. Na voz da professora Eunice: 

“Somente no governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva é que foi implantado de uma 

vez só todos os cursos que hoje a Universidade Federal do Piauí-PI- Campus de Picos tem, 

menos Pedagogia e Letras que desde a sua reabertura já existia”. (2015). 

De fato, a expansão da rede federal no primeiro mandato do presidente Lula possibilitou 

a ampliação das instalações do Campus, a contratação de quadro permanente de professores, 

admitindo mestres e doutores, criando possibilidades de qualificação profissional e formação 

continuada ao corpo docente. 

 Ao ingressar na Universidade no curso de pedagogia deparei-me com uma realidade de 

mundo diferente da que me encontravam, as primeiras dificuldades surgiram logo no acesso, 

pois decorrente de escolas publicas com uma base educacional muito ruim, os conhecimentos 

eram poucos e com isso, as barreiras foram maiores, a prova de Vestibular o ENEM não 

foram vencidos facilmente, a pesar de ter vagas especificas para estudantes da rede publica 

mesmo assim as chances ainda eram desfavoráveis, mais consegui e ultrapassei esse 

obstáculo.  

O primeiro contato com esse universo foi no ato da matricula, um espaço diferente, esse 

processo aconteceu de forma pacífica tudo ocorreu como devia, após ultrapassar as barreiras e 

dificuldades do acesso ao ensino superior. Veio o primeiro encontro com a turma, esse 

momento único nas nossas vidas e principalmente no futuro de cada jovem sonhador, cada um 

com suas particularidades foi convivendo com cada um, conhecendo suas trajetórias que 

entendo as dificuldades de está neste ambiente, pois as suas se assemelham com as minhas, os 

objetivos se tornam um só, buscar um futuro diferente do que suas famílias tiveram e 

melhorar as condições de sobrevivência. É partindo desde emaranhado de linhas e novelos 

que buscamos entender cada história vivida e escrita nos diários desta pesquisa. 

Essas provisões compõem a próxima marca desse bordado. 

 

2.3 GUARNIÇÕES: OS MEIOS DE NARRAR HISTÓRIAS DE VIDA  

 

Com intenção de conhecer histórias de vidas, narradas, em registros autobiográficos, de 

jovens pobres, concludentes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, escolhi fazer uso de questionário misto para 
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selecionar o grupo de artífices da vida, narradores de venturas e construtores de sonhos 

possíveis. No questionário, Gil (2011, p. 121) diz que podemos encontrar registros de “[...] 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamentos presente ou passado”.  

As vantagens do questionário também foram levadas em consideração. Desse modo, 

pude preservar informações, aplicar os mesmos questionamentos a todas as pessoas e ainda 

direcionei questões para atender as finalidades específicas da perquisição, garantindo, dessa 

maneira a coleta de informações necessárias para a constituição do grupo desejado. 

Para aperfeiçoar minha abordagem, reuni a turma de Pedagogia do IX período, durante 

o intervalo de uma aula, explicando que necessitava das informações precisas sobre aspectos 

relevantes aos objetivos do estudo e aos critérios de seleção dos participantes. Acrescentei que 

essas informações seriam analisadas e a partir delas eu teria possibilidade de formar o grupo 

de jovens colaboradores do estudo. Nessa explanação apresentei o questionário elaborado 

com intuito de coletar esses dados. Tomei o cuidado de explicar que na próxima etapa da 

pesquisa participariam apenas as pessoas que atendesses os critérios pré-estabelecidos.  

No que tange aos princípios éticos da pesquisa científica, digo que procurei atende-los 

acordando com o grupo a preservação da identidade das pessoas utilizando adjetivos, 

escolhidos de forma subjetiva, ou seja, conforme nossa interpretação dos informes.  

No momento da entrega dos questionários combinei com a turma uma data para 

devolução. Decorrido o prazo, recebi os instrumentos e passei a interpretar os subsídios. A 

princípio, selecionei um grupo de nove jovens que atendiam aos critérios desse estudo e com 

os registros das informações encontradas tracei o perfil identitário (QUADRO 01). 

A segunda etapa da coleta de dados foi viabilizada através da narrativa de histórias de 

vidas em diários pessoais (FOTO 02), considerados “instrumentos de auto relato usados para 

examinar experiências correntes" (BOLGER et al., 2003, p. 580).  Rememorar a própria 

história e registrar em diários pessoais é uma atividade tão profunda e reflexiva que possibilita 

ao narrador perceber fatos vividos de outras perspectivas. Ao recordar de suas experiências, a 

pessoa consegue ampliar sentidos, significados e expressar suas emoções. É a pessoa falando 

dela mesma em tempo já vivido.  

O uso dos diários, em pesquisas, tem sido adotado em diversas pesquisas de cunho 

qualitativo, conforme seja a inquietação norteadora da investigação. Patterson (2005, p. 142) 

costura uma definição do diário como um "registro pessoal de eventos diários, observações e 

pensamentos". Porém, adotei uma perspectiva narração de histórias de vidas, de eventos, 
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observações e pensamentos sobre situações experimentadas e vistas de outro tempo, em 

exercícios de recordações e não simplesmente de anotação. 

Os diários aplicados foram confeccionados visando chamar a atenção dos participantes, 

cativando-os pelo olhar e chamando-os a contar a sua historia de forma única e emocionante, 

então conversei com cada jovem que selecionei para participar das narrativas, expliquei o que 

queria com cada diário e o que cada um podia discorrer, após esse processo conversei sobre a 

devolução que seria após dois meses e assim podiam se dedicar a escrever suas historias. 

 

FOTO 02: DIÁRIOS PESSOAIS 

  

FONTE: ARQUIVOS PESSOAIS DA PESQUISADORA, 2015. 

 

Estas reflexões favorecem a percepção de que a produção de histórias de vida 

(narrativas) serve, ao mesmo tempo, como procedimento de pesquisa e como alternativa de 

formação. Ela permite o desvendar de elementos quase misteriosos por parte do próprio 

sujeito que, muitas vezes, nunca havia sido estimulado a expressar organizadamente seus 
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pensamentos. Freire (1987, p.20), reforça esta perspectiva afirmando que, 

constantemente, pesquisa as palavras faladas e escritas dos estudantes para saber o que eles 

sabem o que eles querem e como eles vivem [...] porque as suas falas e seus textos são um 

acesso privilegiado a suas consciências. 

Nesse acalorado compreendo que as narrativas são expressões da consciência de cada 

um sobre a realidade vivida e ao narrar, as pessoas estão sempre fazendo referências ao 

passado e projetando imagens, numa relação imbricada com a consciência de si mesmos, ou 

daquilo que elas próprias aspiram ser na realidade social. Associando e organizando os fatos 

no espaço e no tempo, dentro dos padrões de sua própria cultura e historicidade, cada jovem 

vai dando sentido à experiência vivida e a si mesmo nela. 

Destacar as características das participantes de uma pesquisa, além de se constituir uma 

exigência em qualquer investigação, cumpre nesta pesquisa um aspecto imanente à condição 

de uma pesquisa narrativa, isto é, conhecer e situar, a fim de que as suas singularidades 

possam ser compreendidas, bem como possam descobrir as interconexões entre elas e as suas 

narrativas. O perfil de cada participante da pesquisa mostra suas particularidades, cada uma 

com sua essência de vida.  

Iniciando pela Companheira, muito ligada a sua família e a sua cidade natal, que sofreu 

muito com a distância de casa; Lutadora, o seu próprio adjetivo te define, nunca desistiu de 

conquistar seus sonhos, mesmo diante das inúmeras dificuldades; Persistente, essa é orgulho, 

pois esteve sempre à frente dos obstáculos nunca se deixou vencer; Sensível, essa trilhou o 

seu caminho com amor, carinho e delicadeza; Gratidão nunca se esqueceu do que passou e o 

que tens passado para alcançar cada objetivo, é preciso agradecer sempre; Com um ar mais 

forte e audaz, Defensora trilhou o seu caminho de conquistas; Vencer não é fácil, mas nossa 

jovem Vencedora desde o inicio vem trilhando seu caminho superando e buscando a vitória, 

mesmo diante de inúmeras dificuldades; Sonhar é sempre bom, por isso que Sonhadora nunca 

desistiu de alcançar seus melhores sonhos, e assim vem seguindo com seus desígnios.  E por 

fim, Audaciosa, menina de ouro que mesmo depois de várias tentativas frustradas, não se 

deixou vencer e continuou batalhando por seus anseios e foi assim que conseguiu alcançar o 

almejado. 

Eu me coloco entre elas, com elas. Embora não esteja diretamente intencionada a falar 

de minha história, venho costurando meus retalhos com essas outras estampas. Vejo que a 

composição vai ganhando cor e sentidos novos. 

No próximo alinhavo, trago à tona, um pouco mais sobre essas contadoras de histórias. 
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2.4 ARTÍFICES: MÃOS QUE BORDAM HISTÓRIAS 

 

As jovens escolhidas para a pesquisa são acadêmicas do Curso de Licenciatura Plena 

em Pedagogia da UFPI, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros- Picos.  Estas jovens 

foram motivadas a relatarem suas histórias de vida, atendendo à solicitação de contemplar 

detalhes das estratégias que viveram para conseguir ao ensino superior, expressando os 

detalhes das dificuldades de ingresso como também, as situações desafiadoras que tiveram 

que enfrentar e garantir a permanência nesse ambiente. Em contemplação à proposta de 

rememorar experiências no diário, pedi que as alunas falassem de suas motivações pessoais 

especialmente no que diz respeito a não desistir diante das barreiras concretas e simbólicas 

que se puseram na caminhada. 

Nesse alinhavo, os relatos das jovens fizeram emergir lembranças de minha experiência 

e de muitas situações compartilhadas ao longo de mais de cinco anos. Estava dialogando com 

as letras, mas estava refazendo nossa história. A relação entre sujeito pesquisador e sujeito 

pesquisado, que embora perpassada por relações de poder, constitui momentos significativos 

de construção, dialogo de um universo de experiências humanas. Dessa forma, ao construir o 

texto, a narrativa de sua vida, o sujeito pesquisado se reconstrói. Como apresenta (Marilena 

Chauí 1973, p. 20) “Lembrar não é reviver, é refazer”.  

As histórias de vida no processo de formação dessas jovens, assumidas como diálogo 

denso, profundo e como registro escrito e reflexivo a partir do universo concreto, necessitam 

estar sendo vivenciadas de um modo que os sujeitos do processo adquiram consciência da 

situação desumanizante em que estão presentes. Dessa forma, a libertação do indivíduo 

humano estará acontecendo à proporção que cada um se assuma como sujeitos conscientes, 

críticos, prepositivo, edificadores de outro mundo, jamais sozinhos, pois a libertação 

representa um ato essencialmente coletivo. Em conformidade com Freire (1987, p. 52), “os 

oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como homens, na 

sua vocação ontológica e história de ser mais”. 

Voltando ao encontro com nossas artífices, digo que os critérios para a seleção teve uma 

relação indissolúvel com as suas condições econômicas e a trajetória escolar de cada uma, 

uma vez que as inquietações que originaram essa pesquisa repousam na relação de acesso de 

pessoas, de classe popular, estudante de escola pública, no ensino superior, bem como nas 

estratégias elaboradas ou procuradas para permanecer no meio acadêmico e concluir o curso 

escolhido. O perfil identitário do grupo (QUADRO 01) foi elaborado com as informações 

colhidas nos questionários aplicados no início da investigação.  
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QUADRO 01 – PERFIL IDENTITÁRIO DAS JOVENS  
 

IDENTIFICAÇÃO DAS JOVENS  

 

 

Companheira  

Decorrente de escola pública, e de classe popular com os pais agricultores vivia em 

uma cidade pequena, após a aprovação teve que se mudar para Picos e morar de 

aluguel dividindo apartamento com colegas, devido à saudade ser muito grande da 

família sempre no fim de semana busca está na casa dos pais.  

 

 

Persistente  

Mulher que persiste sempre diante dos obstáculos, estudou sua vida toda em escola 

pública, pois filha de classe pobre não tinha condições de financiar uma escola 

particular. Mora em um povoado próximo a Picos/PI e para se locomover até a 

universidade gasta todos os dias com transporte (moto taxi e ônibus), ao chegar à 

UFPI cansada se direciona ao RU para fazer sua refeição. 

  

 

Lutadora  

Lutar lhe define menina doce e adorável, de classe popular, reside em uma cidade 

vizinha a Picos e por motivos maiores caminha de van todos os dias cerca de duas 

horas de viagem para chegar à universidade, esse gasto ela busca financiar com a 

bolsa que ganha do PIBID restando pouco para os demais gastos.  

 

 

Sensível  

Uma menina doce e agradável, sempre disposta a ajudar e se sensibilizar com os 

demais, de família pobre, com pais agricultores e sem renda fixa não tem como vim 

morar na cidade de Picos, pois os gastos são maiores então optou por pagar uma van 

e se desloca todas as tardes até a universidade, com a ajuda de uma bolsa (PIBID) 

financia um pouco dos gastos. 

 

 

Vencedora  

Uma historia de superação, filha de agricultores de uma cidade pequena teve que se 

mudar para Picos pra casa de parentes, pois assim diminuía os gastos com aluguel, 

mas para chegar a UFPI tinha que se locomover de moto taxi e depois coletivo 

devido à distância, no inicio a necessidade de um emprego era grande para poder 

arcar com os gastos, e depois da Bolsa do PIBID melhorou. Devido às condições os 

finais de semana sempre ficavam por Picos economizando com as passagens e 

demais gastos. 

   

 

        Sonhadora  

No inicio do curso ficou na cidade onde morava por causa das condições da família 

pobre de origem pobre, deslocava-se todos os dias para a UFPI, depois do primeiro 

ano passou a morar de aluguel, com a bolsa do PIBIC conseguia custear alguns dos 

gastos. A alimentação era na universidade e no ultimo ano a moradia foi REU. 

 

 

Gratidão  

Agradecer é seu símbolo maior, devido a família ser muito pobre buscou ganhar 

alguma renda para ajudar nos estudos, morava de aluguel com amigas e depois que a 

REU abriu passou a residir neste estabelecimento, diminuindo as despesas. Com a 

bolsa PRAEC as coisas melhoraram. 

 

 

 

Defensora  

Menina que veio de longe para uma cidade pequena perto de Picos morar com 

parentes e estudar Pedagogia na UFPI pagava van todos os dias para poder vim para 

a universidade mesmo com dificuldades com relação a distancia da família que era 

muito grande sempre persistiu na fé e nunca desistiu dos seus ideais. As refeições 

eram feitas depois que chegava à UFPI e no ultimo ano de curso conseguiu uma vaga 

na REU, o que muito a ajudou. 

  

 

Audaciosa  

Residia na Capital Teresina, após muitas tentativas conseguiu a aprovação então 

mudou-se para Picos, de inicio morando de aluguel com colegas, sempre 

trabalhando, pois seus pais não tinham condições de custear suas despesas, depois de 

conseguir morar na REU as coisas se ajustaram as despesas diminuíram, mesmo 

assim o caminho continuou  árduo.  

 

FONTE: COLETA DE DADOS, (2015).  



44 

 

No bordado apresentado acima, vejo estampas de histórias que atendem aos critérios 

pré-estabelecidos. Cada textura foi cuidadosamente identificada. Os diários de registros foram 

numerados, e posteriormente fiz associação de codinomes.  

São laços de força e coragem. No grupo, Companheira, uma menina que saiu de um 

lugar pequeno, pacato, da casa onde nasceu e cresceu e veio enfrentar os desafios de morar 

sozinha, dividir as despesas com amigas. Filha de agricultores, estudante de escola pública, 

aprendeu muito rápido a viver uma nova vida, porém, manteve o hábito de visitar seus pais, 

seu lar, sempre que as condições de sobrevivência permitiam. 

 Assim como essa jovem, outros contingentes da juventude brasileira precisam, são 

obrigados, a sair de casa em busca de novas histórias e possibilidades de tecer um futuro com 

um pouco mais de dignidade na vida. Enquanto outras demandas juvenis, embora não deixem 

suas famílias, são obrigados a viver como viajantes, em busca da continuidade dos estudos. 

Nesse ponto, a Persistente optou por viajar cotidianamente, de moto-taxi ou ônibus e garantir 

permanência na universidade. Lendo seus escritos fiquei imaginando o percurso, o cansaço, o 

perigo e tantas outras coisas. De repente comecei a refletir sobre o que ela sentia, imaginava o 

que estaria lhe trazendo ida e volta todos os dias.  

Quantas vidas persistentes não estão nesse mesmo desafio! Provavelmente milhões de 

jovens brasileiros enfrentam situações parecidas com essa cotidianamente, mas diante dos 

meus olhos encontrei Lutadora, uma pessoa tão linda, meiga e sensível que para aqueles que 

convivem com ela fica difícil acreditar que percorre uma distância regular, viajando de “van” 

para assistir aulas e/ou cumprir suas tarefas discentes. Aqui com meus botões, eu quis palpitar 

que residir em Picos seria mais vantajoso para ela, porém, acabei me convencendo que entre 

os riscos da estrada e os custos de se instalar na cidade, a jovem fez a escolha mais adequada 

às suas condições financeiras. 

No mesmo dilema, Vencedora resolveu morar com parentes na cidade de Picos, assim 

economizou suas despesas e se manteve mais próxima da universidade. Em contra partida, 

precisou reunir determinação e objetividade, pois não foi fácil. Por outro lado, precisou “se 

virar” e arcar com suas despesas estudantis e transporte para ir e vir de casa à universidade. 

Primeiro recorreu a um emprego informal, depois foi beneficiada com uma bolsa PIBID. 

O perfil de sonhadora evidencia que ela viveu dois momentos, ou seja, primeiro 

permaneceu na sua casa, na cidade onde cresceu e viajava todos os dias para ir assistir aulas. 

Foi a maneira mais econômica que encontrou para permanecer na instituição. Porém, ao ser 

contemplada com uma bolsa PIBID, resolveu mudar-se para Picos e manter-se com seus 

proventos. 
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Outra vereda foi escolhida por Gratidão. Ela começa sua trajetória universitária 

morando com amigos, pois suas condições financeiras limitavam outras alternativas. Durante 

esse tempo empenhou-se em requerer hospedagem na residência universitária. Logo, ao ser 

contemplada, mudou-se para lá. Instalou-se na REU e ganhou um pouco de tranquilidade para 

concluir seu percurso. 

Defensora, por sua vez, veio de mais longe e instalou-se na casa de parentes numa 

cidade perto de Picos. Enfrentou as dificuldades de sobrevivência e criou como estratégia uma 

postura forte diante de tudo e de todos. Foi, muitas vezes, mal interpretada. Ela é mais uma 

jovem que precisou fazer-se forte diante de todas as adversidades. 

A nona integrante do grupo, Audaciosa, deixou a capital piauiense, Teresina e enfrentou 

os percalços necessários para continuar seus estudos e concluir o curso superior. Morou com 

colegas, dividiu despesas e depois se instalou na REU. Mulher de fibra e audácia, sempre 

trabalhou para sustentar seus objetivos. 

Depois de conhecer as narradoras, então apresentei-lhes os diários que confeccionei 

com objetivo de colher seus registros narrativos em torno de suas histórias de vida. Visando 

apreciar melhor cada fio da vida dessas jovens produzi com muita dedicação os diários, 

planejando carinhosamente cativar essas meninas e buscar detalhes únicos de suas histórias, 

desse modo, conquistando-as pelo olhar, apresentando a finalidade de cada diário, convidei 

cada uma a discorrer linhas mágicas entrelaçadas de emoções.  

Assim como fiz na entrega dos questionários, aproveitei um dia de aula na UFPI e levei 

os “cadernos diários”. Reservei um momento com o grupo de estudantes e solicitei suas 

narrativas pedindo atendimento aos objetivos da pesquisa, conforme tenho dito nessa 

discussão. Nessa conversa, marquei a data de devolução dos instrumentos o que foi 

amigavelmente acertado entre nós.  

Ao receber os cadernos, diários, passei a explorar as linhas, as palavras, seus sentidos, 

as emoções dos registros, lendo e relendo. Analisei cada narrativa e percebi que cada historia 

de vida se estende para além do que se passa além da universidade. Cada jovem tem seus 

sonhos, marcas e conquistas, não me identificar é quase impossível, pois como elas, também 

de origem pobre tive que vir de uma cidade pequena para morar em Picos, dividindo 

apartamento com colegas, meus pais sempre faziam o possível para ajudar mais sofriam com 

as dificuldades mesmo assim nunca me deixaram desistir do meu objetivo. Foi então 

conhecendo as colegas que compreendi o quão somos vencedoras e que se chegamos aqui 

podemos conseguir muito além. O importante é sempre persistir.  
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Comecei então a etapa da pesquisa que fez aflorar em mim muita emoção, comoção, 

sensibilidades, ou seja, a análise dos dados colhidos nessa colcha de sonhos vividos. Lendo e 

me emocionando com cada historia foi um momento ímpar e inesquecível.  Compartilho 

dessa emoção nos próximos carretéis. 

 

2.5 MEADAS: AS LINHAS DAS ANÁLISES 

 

Eram novelos, mechas de vida, experiências únicas, vividas e sofridas que se colocavam 

a refletir. Embrulhados de forma especial, com uma decoração singular, traziam para a 

pesquisadora um novelo de apreço por esse tempo de pesquisa e construção do conhecimento 

e formação de saberes. Pintavam-se os tecidos entre as jovens e pesquisadora.  

Encerrando as apreciações das escritas nos diários, decidi analisar as narrativas de 

histórias de vidas através da análise de conteúdo, usando as linhas de Bardin (2009) e Franco 

(2008). Esta considera a importância da mensagem a ser abstraída pela análise de conteúdo, 

enquanto que aquela valoriza a mensagem em si mesma. De fato, nessa envergadura, 

vislumbrando entender a mensagem e dela abstrair sentidos e significados, a análise de 

conteúdo se faz pertinente. 

Nesse procedimento de análise, Bardin (1977) alinhava que o pesquisador busca 

compreender as características, estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos de 

mensagens tornadas em consideração. O esforço do analista é entender o sentido da 

comunicação, como se fosse o receptor normal e, principalmente buscar outra significação. 

Portanto, o objetivo primordial é desvelar o que está oculto no texto, ou seja, a análise do 

conteúdo fornece ao leitor um conjunto de instrumentos acessíveis para descodificar a 

mensagem referida. 

Laurence Bardin organiza os fios da análise de conteúdo num “leque de apetrechos; com 

maior rigor, um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações”. (BARDIN, 1977, p. 31). 

O procedimento fornece informações complementares ao ledor da mensagem, nesse caso, 

quem se propõe a dialogar com os relatos das experiências vividas. Numa meada 

multicolorida encontrei fios que se complementam em três categorias: caminhos entre o 

acesso e permanência na UFPI: histórias de vida, Os relatos das jovens de origem popular 

com relação ao ingresso no ensino superior e Dificuldades e mudanças de vida após ingresso 

na universidade. (FIGURA 01).  
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FIGURA 01: ESQUEMA DE CATEGORIAS DE ANÁLISES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DIÁRIOS (2015) 

No próximo Capítulo especificaremos informações acerca de “Historias de jovens que 

ingressaram e permaneceram na universidade” a partir das categorias: Caminhos entre o 

acesso e permanência na UFPI: historias de vida; Os relatos das jovens de origem popular 

com relação ao ingresso no ensino superior; Dificuldades e mudanças de vida após o ingresso 

na universidade, tecendo algumas reflexões à luz do referencial teórico. 
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LINHAS SOLTAS: HISTÓRIAS DE JOVENS QUE INGRESSARAM E 
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“A arte de escrever histórias consiste em conseguir retirar do pouco que se 

compreendeu da vida tudo o resto; porém, acabada a página, a vida renova-se e 

damo-nos conta de que o que sabíamos era muito pouco”.  

 

                                                                                     Ítalo Calvino 
 

“E eu não sabia de quase nada”. Puxei alguns fios, tracejei alguns pontos e dei-me conta 

de que ainda havia muita história para ser narrada. Fiz das análises das narrativas um 

exercício de reflexão. Então, as jovens concludentes do curso de Pedagogia da UFPI/CSHNB 

são verdadeiras artífices da vida. Precisei me fazer uma leitora e ouvinte sensível. Além das 

histórias autobiografadas, havia nos registros a confiança, a cumplicidade, o reconhecimento 

de nossa humanidade. Organizei o conteúdo dos relatos em três categorias de análises: 

“Caminhos entre o acesso e permanência na UFPI: historias de vida”; “Os relatos das jovens 

de origem popular com relação ao ingresso no ensino superior”; e “Dificuldades e mudanças 

de vida após ingresso na universidade”. Solto essas linhas nesse babado. 

 

3.1 CAMINHOS ENTRE O ACESSO E PERMANÊNCIA NA UFPI: HISTÓRIAS DE 

VIDA 

Ingressar na universidade pode ter muitos significados para os estudantes pobres. O 

sentimento de pertencer a um grupo com ideais e objetivos comuns na busca e difusão do 

conhecimento, bem como a esperança de ser bem sucedido profissionalmente são sem dúvidas 

significantes para os jovens e com certeza constituem-se como as principais motivações para 

percorrer no caminho de ingresso ao ensino superior. Além de possibilitarem a esses 

estudantes romper com seu destino. (ZAGO, 2006). 

A presença cada vez mais frequente na universidade, de estudantes oriundos das 

camadas mais populares, tem suscitado compreender quais os caminhos percorridos por esses 

jovens para, superar os obstáculos já conhecidos e que comumente os condena a uma curta 

escolarização em geral permeada pelo fracasso escolar. Nessa via, Bourdieu (2003) afirma 

que nas possibilidades de acesso à educação superior se pode ler o resultado de uma seleção 

que se exerce ao longo da trajetória escolar com um rigor muito desigual segundo a origem 

social dos sujeitos. 

Desse modo, temos como molde norteador os estudos que se interessam em aprofundar 

suas análises nas trajetórias dos estudantes procedentes das classes populares, sobretudo os 

jovens egressos do ensino médio cursado em escolas públicas que conseguem entrar na 
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universidade publica brasileira.  É nesse caminho que nos apoiamos para analisar as narrativas 

de algumas discentes universitárias.  

O primeiro fio a ser puxado diz respeito aos caminhos trilhados em busca da realização 

do sonho de fazer um curso superior. Nessa ponta, os relatos de Sensível e Defensora 

revelam: 

Fiz um cursinho público preparatório, na cidade onde moro São João da Canabrava e 

na primeira vez que fiz o ENEM consegui passar. (SENSÍVEL) 

Entrei em cursinho público na universidade estadual do maranhão, que me ajudou 

muito e estudando também em casa consegui passar no vestibular. (DEFENSORA) 

Creio que o trajeto de conquista apontado por Sensível e Defensora pode ser reflexo das 

práticas de estudo em que estiveram inseridas e da dedicação ao objetivo. Bem se vê que estar 

matriculada e participando de um cursinho contribuiu de forma positiva no seu percurso até a 

universidade.  Terrail (1990) afirma que, “essa descrita de trajetória são identificadas de modo 

geral como êxito escolar”. Mais nem sempre os jovens de origem pobre tem a oportunidade 

de participar de cursinhos preparatórios, e sem essa alternativa, o ingresso à universidade se 

torna ainda mais difícil. 

Em outra ponta, Audaciosa e Sonhadora falam:  

Tentei três vezes o PSIU e o ENEM, mais somente obtive êxito na terceira, já estava 

quase desistindo do meu sonho, pois estava muito difícil conseguir uma vaga na 

universidade publica além do que eu não tive um estudo muito bom e nem participei 

de nenhum cursinho pré-vestibular, por que na escola pública em que estudei não 

tinha e particular meus pais não podiam pagar. (AUDACIOSA, 2015). 

 

Eu até tinha a oportunidade de um cursinho para me ajudar só que a minha casa 

ficava um pouco afastada da cidade e a minha escola era na cidade, como o ensino 

regular era durante o dia o cursinho ficou no período da noite e com isso não tive 

como ir, por causa do transporte que a prefeitura só disponibilizava durante o dia. 

(SONHADORA, 2015). 

 

 

Acredito que a impossibilidade em participar de um cursinho ocasionou lacunas ainda 

maiores as estudantes da rede pública, devido o cursinho pré-vestibular funcionar como 

auxílio para essas jovens, lhes possibilitando melhores condições para encarar o processo de 

ingresso à universidade. Nas falas citados anteriormente, podemos compreender que a falta de 

oportunidade em participar do cursinho, seja por causa da ausência na rede pública, ou devido 

o transporte para se locomover até a escola que disponibiliza tal modalidade de ensino, 

acarretou em um ingresso tardio a universidade. 

Endossando essas falas e refletindo a partir das discursões sobre os caminhos a serem 

traçados para alcançar o acesso à universidade pública é possível observar, com os achados 
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desta pesquisa que 90% dos jovens que cursam o IX período de Pedagogia na UFPI não 

tiveram acesso a nenhum tipo de cursinho preparatório, ou reforço para ajudar na sua 

trajetória de ingresso, portanto, as suas dificuldades com relação ao Vestibular/ENEM foram 

ainda mais presentes durante esse processo. 

Contudo, observa-se a experiência dos cursos populares de preparação de para acesso à 

universidade, é uma forma positiva, um suporte de conhecimentos que esses estudantes não 

tiveram, verifica-se que há esse tipo de escolarização dirigida e centrada no ingresso ao ensino 

superior a maioria dos jovens não participam, por causa das condições financeiras, de 

transporte, pois as vezes precisam sair de suas casas no horário contrario ao das aulas 

regulares, assim, dificultam o acesso a universidade. Nesse viés, iremos apreciar os relatos das 

jovens de origem popular com relação ao ingresso no ensino superior. 

 

3.2 OS RELATOS DAS JOVENS DE ORIGEM POPULAR COM RELAÇÃO AO 

INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR 

A escolha do curso, na quase totalidade de relatos foi por identificação representada por 

85% das alunas; e os demais 10% por falta de oportunidade ou até mesmo pelas chances de 

outro curso ser mais concorrido e as possibilidades de passar seriam menores, e o restante de 

5% escolheram o curso por influência familiar. A propósito o que mais se observa é que por 

ser um curso da área de educação as jovens se identificaram mais do que os demais, e assim 

se viram com maiores chances de se desenvolverem profissionalmente. 

É formidável levar em consideração alguns assuntos que estão ligados ao ingresso de 

jovens de origem popular no ensino superior. Nessa tessitura, em relação às nossas artífices, 

elegemos aspectos relacionados à: escolaridade, renda e local de moradia, escolarização de 

outros familiares, os ofícios de seus progenitores e o contexto social de onde são originárias. 

Analisei esses determinantes da realidade objetivando estabelecer uma relação com as 

histórias de êxito escolar desfiadas aqui.   

Esses nós são desatados por Bourdieu e Passeron (1975) ao abordarem a função de 

hierarquização social exercida pelo exame na escola, destacando que a origem social exerce 

influências no acesso ás carreiras prestigiadas. Nessa perspectiva ganha visibilidade o 

investimento familiar na escolarização dos filhos, traduzindo em cuidados, que possam 

garantir a longevidade escolar.  

No contraponto, inferimos que o acesso a carreiras menos prestigiadas tem relação com 

o investimento na educação, com as questões de sobrevivência e luta pela direito à educação 
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de pública, gratuita e de qualidade. Em nós, além da luta por uma vida com dignidade, há 

outra luta a ser travada, em busca de acesso e continuidade na educação escolar.  

A trajetória de acesso à universidade é enviesada por histórias de vida que perpassam as 

barreiras das dificuldades, se concretizam em lutas solitárias e isoladas, invisíveis e ignoradas.  

Muitas vidas são marginalizadas, algumas delas ficam ocultas aos olhos não só dos colegas 

que dividem o mesmo espaço da sala de aula por anos, como também por toda a comunidade 

acadêmica. Porém, essas pessoas encontram no curso superior a esperança de outras 

oportunidades. Um exemplo é Sonhadora que diz: “já na metade do curso percebi as várias 

possibilidades que este curso me proporcionava e pus-me a acreditar em um futuro melhor pra 

mim”.  

As mudanças na vida pessoal e profissional após o ingresso na universidade são 

expectativas naturais para jovens que vivem cotidianamente o dilema da formação e a busca 

pela subsistência. Embutindo essas esperas, as narrativas de Vencedora revelam:  

 
Os meus pais queriam que o meu futuro fosse diferente do deles, que eu pudesse 

estudar e me formar, mas não tinham condições financeiras para bancar bons 

estudos a única coisa que podiam e faziam era me incentivar e me apoiar, 

fortalecendo a vontade de querer vencer. (VENCEDORA, 2015). 

 

 

Brasileiros e brasileiras convictos de que os bons estudos precisam ser “bancados”, 

alimentam a perspectiva de que seus filhos possam ter um futuro diferente, depositam suas 

expectativas no esforço individual e na maioria das vezes ignoram o direito à educação 

pública, gratuita e de qualidade garantida pela constituição Federal.   

É evidente que o ingresso em uma instituição superior pública também representa uma 

vitória para muitas famílias, pois é uma forma de mudar as condições de vida e seguir com 

um destino diferente dos seus pais. Conquistar uma vaga na universidade é motivo de 

satisfação e orgulho. Nesse fio o relato de Companheira: “Meus pais ficaram muito felizes era 

tanta emoção que não cabia no sorriso deles”. A escolarização representa para as famílias uma 

aposta no futuro dos filhos voltada para continuidade nos estudos, geralmente associada ao 

desejo de ascensão social e profissional. (ARENHARDT, 2012; PINHEIRO 2007; ZAGO, 

2005).  

A história de Sensível é uma extensão de muitas outras histórias de jovens como ela. 

Narrando sobre o ingresso na universidade ela diz: “passei para o curso de Pedagogia na UFPI 

de Picos e isso foi à realização de um grande sonho, para mim e para minha família”. Essa 

verdade é constatada em muitas situações. Além de ser um grande sonho para as famílias 

verem seus filhos mudando sua trajetória de vida e reconstruindo suas histórias, há o 
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sentimento de realização uma vez que, a exemplo dessa jovem, ela é a única filha, a única 

pessoa da família que teve acesso ao ensino superior.  

É necessário desatar outro nó nessa costura. Trata-se da certeza das dificuldades 

financeiras. Com a alegria de conquistar a vaga na universidade vem o dilema da 

sobrevivência. O ligamento está na fala de Lutadora “porém a luta não terminou apenas estava 

começando a permanência na universidade foi muito difícil devido os problemas financeiros”. 

Nessa tira, Zago (2006) defende que para uma efetiva democratização do ensino é necessário 

a ampliação do acesso, mas que também favoreçam a permanência e progressão dos 

estudantes no ensino superior.   

Caseando o assunto, Silva e Veloso (2013, p. 730-731), confirmam que o acesso à 

educação superior compreende não apenas o ingresso, que tem como principais indicadores a 

oferta de vagas e o formato do processo seletivo, mas também a permanência, a qual 

pressupõe programas de fixação do estudante, e a qualidade da formação, remetendo-se esta 

última a “bases materiais e subjetivas que favoreçam a apropriação do conhecimento crítico e 

a formação de sujeitos-protagonistas no processo educacional”.  

As necessidades financeiras vão determinando as condições de permanência na 

universidade. Nesse fio, as jovens vão narrando suas aflições e incertezas cotidianas, assim 

como o investimento em busca de alternativas. As linhas de Sensível “graças a Deus consegui 

a bolsa do PIBID o que me ajudou muito, principalmente com as despesas da Universidade” 

traduzem essa angústia.  

O ingresso no ensino superior nos levou a experimentar situações incompreensíveis. Por 

um lado, precisamos atender às exigências de um currículo de base elitizada, que prioriza a 

cultura erudita e que exige apreciações elaboradas. “missão quase impossível” para nós jovens 

que viemos de uma trajetória escolar precarizado, sem formação leitora. Por outro lado, os 

custos financeiros com a manutenção dos materiais, alimentação, transporte e muito mais. São 

dilemas que obrigam muitos jovens a evadir o sistema de ensino superior. 

Contudo, adentrar a universidade não é trajeto fácil para os jovens de origem pobres, 

porém, não deve ser visto como algo impossível percebe-se que 90% das historias de vida 

analisadas tiveram a oportunidade de vencer os obstáculos e ingressar em um curso superior 

em uma universidade pública, e logo depois de conseguir esse sonho esses estudantes 

precisam de um suporte tanto financeiro como cientifico, pois a educação pública que é de 

onde a maioria se destina, consente muitas lacunas, inclusive dificultando este ingresso, por 

isso, os graduandos buscam está incluídos em programas ou projetos que oferecem além de 

oportunidade de adquirir conhecimentos e experiência profissional com pesquisa e extensão 
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fortalecendo a sua formação, dispondo também de subsídios financeiros para ajudar no 

custeio das despesas e com isso, permanecerem no curso.  

Suscitações de toda ordem fazem parte da vida dos jovens das camadas pobres que 

ingressam no ensino superior, principalmente os que se referem aos aspectos econômicos e 

culturais havendo assim um descompasso entre o seu mundo anterior e o mundo 

intelectualizado. Portanto na sequencia vejamos as dificuldades mais frequentes na vida 

acadêmica como também as mudanças positivas na mesma. 

 

3.1 DIFICULDADES E MUDANÇAS DE VIDA APÓS INGRESSO NA UNIVERSIDADE 

Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários.  

C. S. Lewis  

                                                                                                

As dificuldades em permanecer em uma universidade são enviesadas por diversos fatos, 

além das condições de subsistência, a existência nesse meio, os complementos materiais, 

dentre outros. O desafio da permanência dos jovens pobres na universidade é um fator que 

ainda perpassa muitas vidas, mais o que necessitamos hoje é buscar a longevidade acadêmica 

destes estudantes como também, suas trajetórias bem sucedidas.  

Entendendo a permanência como uma continuação do ingresso a esse meio, no sentido 

de garantir e fortalecer não só o acesso, mas necessariamente a trajetória acadêmica de 

estudantes de origem pobre com vistas á conclusão do seu curso superior.  

Ressalto as discursões de Gomes (2006) sobre as políticas de ações afirmativas 

existentes apontando para o fato de que a trajetória acadêmica dos jovens na Universidade, 

sem uma adequada política de permanência, não é uma tarefa fácil. Isso reforça a demanda 

pela implementação cada vez mais frequente de programas e projetos de permanência, pois 

como afirma “somente abrir as portas dos cursos superiores para a juventude popular não é 

suficiente, é preciso também garantir as condições adequadas de continuidade dos estudos e 

de formação acadêmica e científica” (2004; p. 258).  

Na realidade, 80% dos jovens que ingressam na universidade, precisam de algum tipo 

de auxílio para permanecer e concluir a graduação. Contudo, não há contemplação universal 

dessa demanda. A Tabela 01 expõe as principais dificuldades narradas pelas artífices dessa 

pesquisa.  

  

 

TABELA 01: PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS DISCENTES 
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PRINCIPAIS DIFICULDADES 

ENFRENTADAS PELOS DISCENTES: 

DISCENTES QUE SE ENQUADRA A 

CADA DIFICULDADE: 

Locomoção - Custeio do Transporte Vencedora, Lutadora, Persistente, 

 Sensível. 

Conciliar Trabalho e Estudo Vencedora, Persistente, Audaciosa. 

Custeio das despesas mensais- Aluguel, 

Alimentação, com materiais (Xerox).  

Companheira, Lutadora, Persistente, 

Sensível, Gratidão, Defensora, 

Vencedora, Sonhadora, Audaciosa. 

Distância da Família Vencedora, Companheira, Audaciosa, 

Defensora, Gratidão. 

Moradia/casa/apartamentos Gratidão, Companheira, Audaciosa. 

FONTE: COLETA DE DADOS, (2015). 

E assim, pondero as principais dificuldades deparadas pelos discentes desta pesquisa, 

dos que residem na cidade de Picos e os demais das cidades vizinhas. Observei, a questão do 

transporte até o campus, onde tanto quem mora em Picos como os demais tem um gasto 

significativo para com este, a questão da renda, tendo que trabalhar para custear seus gastos 

mensais, como: aluguel, alimentação, despesas com a universidade, desse modo, adentrar a 

universidade é complexo, pois a partir do acesso é preciso ultrapassar todas essas barreiras e 

permanecer no ensino superior.  

Complementando essa discussão sobre as dificuldades de permanência no curso de 

pedagogia trago alguns depoimentos: 

As principais dificuldades de me manter na UFPI foram às financeiras, pois tinha que pagar 

van da minha cidade Valença ate Picos onde estudo e a van era muito cara. (Lutadora, 2015) 

Algumas dificuldades foram surgindo depois do ingresso na universidade principalmente, 

porque não trabalho e meus pais não têm trabalho fixo assim não tenho condições de me 

manter na cidade de Picos aonde estudo por isso vou para a faculdade todos os dias e volto de 

van para minha cidade, e pago van por mês saindo mais em conta que morar em Picos. 

(Vencedora, 2015) 

Depois da aprovação vieram as dificuldades, primeiro porque minha família não tinha 

condições financeiras de me bancar em outra cidade e nem familiares lá eu tinha e por isso tive 

que trabalhar para poder estudar. (Sonhadora, 2015)  

A primeira dificuldade na minha vida acadêmica foi ter que sair da minha cidade natal que é 

Monsenhor Hipólito e vim morar na cidade de Picos, pois é aqui que fica localizada a 

universidade. (Companheira, 2015) 
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Enfrentar as dificuldades é um desafio que se agrava quando você não consegue 

solucionar seus problemas sozinha e também não pode recorrer aos seus familiares, sobretudo 

quando o problema é financeiro. Nos pontos de Companheira, um relato que explica essa 

verdade:  

O primeiro ano do curso foi o mais difícil, pois o único recurso financeiro que eu 

tinha era o do suor do trabalho do meu pai, que era muito pouco (ele é agricultor) no 

segundo semestre de curso do ano de 2012 melhorou um pouco por que consegui a 

bolsa PRAEC que me ajudou bastante com os custos da universidade. Mesmo assim, 

havia momentos da minha vida acadêmica em que tive vontade de desistir de tudo 

devido aos muitos problemas para me manter. (COMPANHEIRA, 2015) 

 

Diante das dificuldades, muitos jovens acabam dependendo de ajuda de bolsas como: 

PRAEC, PIBID, PIBIC, REU. Esses recursos possibilitam custear uma parte das despesas, e 

dessa forma já fica menos difícil “tocar em frente”. A jovem Sensível elabora estratégias de 

sobrevivência que reptam os sentidos econômicos. Ela tece sua história afirmando “eu não 

trabalho me sustento com a bolsa do PIBID da UFPI e dedico a maior parte do meu tempo aos 

meus estudos. Graças a Deus consegui essa bolsa do PIBID o que me ajudou muito com as 

despesas da Universidade”. Eu, sendo aluna do mesmo curso, e sabendo o valor pago, 

desprendo-me de minha zona de conforto e passo a refletir sobre a vida dessa jovem. É então, 

a partir disso que compreende-se os benefícios das bolsas de custo financeiro, pois com elas 

as jovens podiam dedicar um tempo exclusivo ao curso e se desenvolver perante a turma. 

Como complementa Vargas, (2010, p.15) “através de bolsas que permitem ao estudante que 

logrou ingressar no curso superior, condições para cursá-lo sem necessidade de trabalhar, 

dedicando-se integralmente ao curso”.     

Gratidão também fala da experiência que teve com o auxílio das bolsas: 

Gostaria de destacar o apoio que sempre tive com as bolsas da UFPI de inicio fui 

beneficiada com a PRAEC onde desenvolvia atividades no setor da coordenação de 

pedagogia, história e letras logo depois fui beneficiada com o PIBID que tem me 

proporcionado belas experiências em uma escola de Picos, as mesmas foram de 

extrema importância para a minha permanência na Universidade. (GRATIDÃO, 

2015) 

 

Seguindo o pensamento da jovem é possível compreender, que é através 

da afirmação desses valores destinados como bolsa pela UFPI que se busca soluções para 

enfrentar as desigualdades e buscar se desenvolver nestes programas de extensão, 

aproximando do mundo de saberes e conhecimentos e distanciando das dificuldades 

financeiras, e com isso, faz-se uso da universidade e de suas potencialidades. Por isso, é 
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preciso saber: “mesmo diante de todas as adversidades sociais, familiares e escolares 

presentes e manifestas nessas trajetórias, os testemunhos de vida revelam e condensam uma 

força, uma potência e um vitalismo poderoso que se consubstancia na possibilidade real de 

continuidade dos estudos”. (ARENHARDT, 2012, p.16) 

A incidência de participação dos graduandos nos programas e bolsas é relevante. 

Grande parte participa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) 

com um total de 90% de participantes. A remuneração desta é de R$ 400,00 mensais. O 

PIBID tem como critério para seleção que o aluno esteja devidamente matriculado no curso, 

não reprovar disciplina e tenha disponibilidade de tempo para realização das atividades 

propostas – 12 horas semanais. É de forma positiva que podemos enxergar as bolsas 

disponibilizadas pela UFPI, afinal é a partir delas que muitos jovens conseguem sustentar o 

seu sonho, como fala a jovem estudante: “Teria sido ainda mais difícil pra mim sem a bolsa, 

mais com ela consegui além das experiências enriquecedoras também contei com a ajuda 

financeira”. (GRATIDÃO). 

Entretanto existe ainda uma parcela de alunos que não recebe nenhum tipo de auxílio 

ofertado pela instituição e para garantir a permanência na graduação precisam inserir-se no 

mercado de trabalho. Assim como eu, outras jovens se desdobram na rotina diurna de trabalho 

e noturna de estudos. Vale ressaltar que as condições de trabalho são precárias, embora a 

cidade de Picos seja importante centro comercial para sua macrorregião, ainda não oferta 

oportunidades de emprego condizentes com as necessidades de jovens estudantes. 

Sonhadora tem uma história com essa marca. Ela conta que:  

 

Depois da minha aprovação veio às dificuldades, primeiro porque minha família não 

tinha condições financeiras de me bancar em outra cidade e nem familiares eu tinha 

na cidade de Picos por isso tive que trabalhar para poder continuar com meus 

estudos. (SONHADORA, 2015) 

 

No entanto, como fala nossa jovem, após o acesso a universidade é que surgem as 

principais dificuldades, pois quanto às condições financeiras são as mais alarmantes diante 

das jovens e para diminuir essas lacunas buscam uma renda, se dedicando a um trabalho. É 

notório, que a relação entre estudo-trabalho é recorrente entre a classe pobre, evidenciando na 

escassez de tempo, relacionada ás condições sócias de trabalhador-estudante, constituindo 

assim a dificuldade maior. Como observou Zago (2005), “o tempo investido no trabalho como 

forma de sobrevivência impõe, em vários casos, limites tanto nas atividades de estudo quanto 
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sociais e culturais”. É um meio de buscar garantir a continuidade dos estudos e sua 

permanência na universidade, de se chegar a um fim.    

Nessa linha também pousa a história de Persistente. Ela fala sobre as condições de 

trabalho, a jornada diária e os salários pagos. “Tenho que trabalhar como professora do 

município de Picos onde moro, é através desse emprego que pago os gastos da universidade, 

inclusive o transporte”. Assim, estudar e trabalhar são grandes desafios e muitas vezes se 

tornam motivos de reprovação e retenção em disciplinas, além de ser apontado como uma das 

principais dificuldades enfrentada pela graduanda, mas é uma forma encontrada de custear 

seus gastos com a universidade. 

As condições de acesso e permanência dessas jovens são marcadas pelos custos 

materiais e simbólicos da vida acadêmica. As informações coletadas e as análises feitas 

propiciam entendermos que além de acessar o ensino superior as jovens de origem pobre 

necessitam de apoio financeiro e de condições para conviver e permanecer na academia. O 

encontro diário com a desigualdade social, considerando ainda o agravamento dessas 

desigualdades pelas condições de ensino publico, torne a permanência uma realidade de 

constantes desafios para os estudantes e suas famílias.  

Nas entrelinhas consegui ver as histórias não escritas. Quantas situações deixaram de 

ser narradas. De modo geral, os diários revelaram que as jovens graduandas de pedagogia 

passaram por muitas dificuldades ao longo de cinco anos (desconsiderando os interstícios de 

greves).  Mas os fios que se soltam nas histórias contadas são suficientes para tecemos muitas 

reflexões sobre a temática desse estudo, então faço alguns arremates na próxima ceda. 
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ARREMATES: NÓS INCONCLUSIVOS 
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[...] Vai na garra, 

Vai em frente. 

E se agarra no seu sonho com unhas e dentes. 

Pra saber o que é possível é preciso que se tente 

conseguir o impossível,  

Então tente! 

Sempre alimente a esperança de vencer. 

Só duvide de quem duvida de você. 

Sem parar, sem parar, se parar você cai! 

Demorou, demorou! 

Pedala ai! 

Então não para o movimento, em frente, vai! 

  

          (Gabriel o Pensador) 

 

“Pra saber o que é possível é preciso que se tente conseguir o impossível”, versos de 

Gabriel o Pensador arrematam a expectativa de cessar essa história. Conto aqui que são alguns 

arremates em torno de narrativas de histórias de vidas jovens pobres que sonharam com o 

acesso e permanência na universidade. Histórias movidas por objetivos peculiares, analisadas 

aqui com o propósito de alcançar os questionamentos iniciais: Quais as estratégias para 

ingressar numa IES e nela permanecer? Quais as histórias de vida dos jovens do curso de 

pedagogia da UFPI/CSHNB? Quais as motivações para ingressarem no curso de Pedagogia? 

Além disso, quais as dificuldades enfrentadas por esses jovens?   

No primeiro arremate, enuncio que as jovens elaboraram estratégias como: buscar 

acesso em cursos menos concorridos, devido à maioria delas lidar com a falta de muitos 

conhecimentos cobrados no vestibular/ENEM, analisar as vagas e assim concorrer para os 

cursos com mais possibilidades de acesso, após ingressar no ensino superior público é 

necessário permanecer na universidade pública, concretizando seus sonhos, pois essas jovens 

de origem pobre veem o ensino superior como uma forma de mudar de vida, de melhorar as 

suas condições financeiras, desse modo, trilhando um novo caminho para sua historia.  

As histórias que marcam as páginas dos diários trazem suas principais aflições durante 

esses processos, histórias marcadas por lutas constantes de superação, muitas vezes de seus 

próprios medos e anseios. Como eu, minhas colegas também se motivam a seguir pela 

educação, especificamente no curso de Pedagogia, o que nos fez pensar que é a partir daqui 

que vamos buscar melhorar o futuro da educação brasileira, e principalmente das crianças. 

Além disso, precisamos se desenvolver profissionalmente e mudar os trilhos do nosso futuro, 

visando uma condição financeira favorável aos dos nossos familiares. 

Viemos à UFPI “conseguir o impossível”, parafraseando com Gabriel o Pensador, não 

duvidamos de nós mesmas, mantendo e alimentado a esperança, enfrentamos as principais 

dificuldades enunciadas nas costuras desse modelo. Após a entrada na universidade 
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enfrentamos as dificuldades financeiras, pois mesmo o ensino sendo público existia despesas 

como: aluguel, sendo que a maioria era de cidades vizinhas tento que residir em Picos, e 

outras não tendo condições se deslocavam todos os dias de van, algumas das que residiam por 

Picos, tinham despesas com transporte coletivo ou moto taxi, além do mais tinham os 

materiais do curso que necessitavam de dinheiro, dentre outras. A família das jovens não 

dispõem de condições para custear seus estudos, e assim algumas tiveram que buscar um 

emprego para melhorar as condições e dificultando a dedicação ao curso.  Como também, 

para ajudar nas despesas 85% delas receberam auxílio estudantil ofertado pela instituição, 

através dos seguintes programas: PIBID, PIBIC, PRAEC e Bolsa de Monitoria.  

Esse nó inconclusivo me aproxima do objetivo que me trouxe por aqui e até aqui: 

“Conhecer a história dos estudantes das camadas pobres quanto ao seu acesso ao ensino 

superior, desvelando as estratégias que elegeram para acessar e permanecer no ensino 

superior, pontuando as motivações pessoais e as dificuldades encontradas pelo caminho”. 

É possível que essa costura ganhe outros pontos, em outras percepções. Nesses arremates, 

conhecer a historia de cada jovem foi de suma importância para o meu crescimento como 

pessoa, e assim melhorar o meu olhar com relação as minhas colegas e a historia por traz de 

cada estudante que adentra a universidade. Foi principalmente muito emocionante, viver esse 

momento juntamente com cada uma, pois minha historia se assemelham a cada uma, as 

minhas memórias estão guardadas e apresentadas no que hoje eu sou, assim como elas venho 

de família pobre, tive um ensino básico precário e me desenvolvi com dificuldades, em 

compensação tive professoras fantásticas. Lembro-me de todas elas. E as dificuldades que tive 

para ingressar e permanecer dentro da universidade não se diferencia das historias dessas 

jovens, o que posso afirmar de mais certo é que foi uma trajetória difícil. Ao me lembrar, vejo 

que minhas memórias me tocam, me fazem enxergar que eu sinto, sofro, mais fui feliz. 

          Acredito que esta pesquisa monográfica contribui para refletirmos sobre a realidade da 

educação superior não só em Picos, no campus da Universidade Federal do Piauí 

especificamente no curso de pedagogia, mas de forma geral, nos diversos meios onde se 

perpetua a educação. 

 

  

 

 

 



62 

 

REFERÊNCIAS 

A-BIBLIOGRÁFICAS 

ARENHARDT, Rafael. Estudantes de origem popular na Universidade: Vidas 

entrelaçadas no Programa Conexões de Saberes da UFRGS. 35º Reunião anual da 

ANPEd, 2012. Disponível em: http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/776-0.pdf 

Acesso em: 20 de setembro de 2015. 

 

BARDIN, Laurence. Analise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, LDA, 2009. 

 

BENJAMIN, Walter. O narrador, magia e técnica, arte e política; ensaios sobre literatura 

e história da cultura. In:. Obras escolhidas. 7ª ed., 1994, São Paulo: Brasiliense, vol. I. 

BOLGER, N. et al. Diary methods: capturing life as it is lived. Annual Review of 

Psychology, v. 54, p. 579-616, 2003. Disponível em: 

http://monoskop.org/images/3/32/Benjamin_Walter_Obras_escolhidas_1.pdf 

  

BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean Claude. A reprodução: elementos para uma 

teoria do sistema de ensino. Tradução de Reynaldo Brandão, Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves Editora, 1975. 

 

BOURDIEU, Pierre. & PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma teoria 

do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 

2003a. 

 

BOURDIEU, Pierre. A herança sociológica. Educação. Soc. Vol. 23, n. 78, 2002, pag. 07. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. Acessado em: 29/08/2015 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho nacional de educação. Diretrizes Curriculares 

nacionais para o curso de graduação em pedagogia. Resolução nº 1 de 15 de maio de 2006. 

Brasília: MEC, 2005. 

 

BRUNER, J. (1998). Realidade mental, mundos possíveis (M. A. Domingues, Trad.). Porto 

Alegre: Artes Médicas. (Original publicado em 1986). 

 

CASTRO, C. M. Educação superior e equidade: inocente ou culpada? Ensaio: avaliação      

de políticas públicas em educação, Rio de Janeiro, v. 9, n. 30, p. 110-120, 2001. 

 

CATANI, Denice Bárbara; BUENO, Belmira Oliveira; SOUZA, M. Cecília C. C. e SOUSA, 

Cynthia Pereira de (Org.). Docência, memória e gênero: estudos sobre formação. São Paulo: 

Escrituras Editora, 1997. 

 

CHARLOT, Bernard. Juventude popular e universidade: acesso e permanência. São 

Cristóvão: editora ufs, 2011. P. 48. 

 

http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/776-0.pdf
http://monoskop.org/images/3/32/Benjamin_Walter_Obras_escolhidas_1.pdf
http://www.scielo.br/scielo


63 

 

CHAUÍ, M. (1973) Apresentação: Os trabalhos da Memória. In Bosi, Ecleia. Memoria e 

Sociedade : Lembranças de Velhos. São Paulo, EDUSP. 

 

CLANDININ, D. Jean; CONNELLYN, F. Michael. Pesquisa Narrativa: experiência e 

história em pesquisa qualitativa. Tradução: Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de 

Professores ILEEL/UFU – Uberlândia: EDUFU, 2011. 

 

CUNHA, C.B. (1997) Uma contribuição para o problema de roteirização de veículos com 

restrições operacionais. São Paulo: EPUSP, Departamento de Engenharia de Transportes. 

222p. (Tese de Doutoramento). 

 

CUNHA, L. A. O Ensino Superior no octênio FHC. Campinas. Educação e Sociedade. V. 

24, n. 82, abr., 2003. 

 

DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 7ª ed. Petrópolis.: Vozes, 

2011. [1ª edição é de 1990].  

 

DOMINICÉ, P. Biografização e mundialização: dois desafios contraditórios e 

complementares. In: PASSEGGI, M. C.; SOUZA, E. C. (Org.). (Auto)biografia: formação, 

territórios e saberes. Natal, RN: EDUFRN; São Paulo: PAULUS, 2008. 

 

DOMINICÉ, Pierre. O processo de formação e alguns dos seus componentes relacionais. 

In: NÓVOA, A.; FINGER, M. (org.). O método (auto)biográfico e a formação. Natal, RN: 

EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010a, p.81-95. 

 

FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. Universidade do Brasil: das origens à 

construção. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Inep, 2000. 

 

FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa. Análise de conteúdo. Brasília: Liber livro, 2008. 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

FREIRE, Paulo & SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1987. 224p. 

 

GIL, Antônio Carlos, Métodos e técnicas de pesquisa social. – 6. ed. – 3. Reimpr. – São 

Paulo: Atlas, 2011. 

 

GOBBI, M. C. Método biográfico. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio. Métodos e 

técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

GOMES, Nilma Lino. MARTINS. Aracy Alves (Orgs). Afirmando direitos: Acesso e 

permanência de jovens negros na Universidade. Minas Gerais: Autêntica, 2006. 

 

KRAMER, Sônia. LEITE, Maria Isabel. Infância: fios e desafios da pesquisa. São Paulo: 

Papirus, 1998. 

 

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de 

Educação. Nº 19, Jan/Fev/Mar/Abr, p.20-28, 2002. 

 



64 

 

MELO, Antonio Maureni Vaz Verçosa de.  História e memória do ensino superior no Piauí 

de 1930 a 1960.  Disponível em: 

http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/2006.gt10/GT10_2006_10.PDF 

 Acesso em: 03 Nov. 2015. 

 

MINAYO, M. C. de S. (Org.). Pesquisa social: teoria método e criatividade. 17ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 80 p 

 

MOREIRA, Herivelto, CALEFFE, Luiz Gonzaga. Metodologia da pesquisa para o 

professor pesquisador. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

PASSEGGI, Maria C. Narrar é humano! Autobiografar é um processo civilizatório. In: 

PASSEGGI, M. C.; SILVA, V. B. (orgs.) Invenções de vida, compreensão de itinerários e 

alternativas de formação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010, p. 103-130. 

 

PATTERSON, A. Processes, relationships, settings, products and consumers: the case for 

qualitative diary research. Qualitative Market Research: an International Journal, v. 8, n. 2, p. 

142-156, 2005. 

 

PAVÃO, Andréa. Universidade e setores populares: identidade, motivações e projeto. 

Anais do V Colóquio sobre Questões Curriculares: Currículo e Produção de Identidade. 

Portugal. Braga, 2002b. 

 

PINHEIRO, Diógenes. Universidade e comunidades populares: um diálogo necessário. 30º 

Reunião anual da ANPEd, 2007. Disponível em: 

http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT06-3542--Int.pdf 

Acesso em: 9 Nov. 2015 

 

QUEIROZ, Teresinha. Os literatos e a República – Clodoaldo Freitas, Higino Cunha e as 

tiranias do tempo. 2 ed. Teresina/ João Pessoa: Edufpi/UFPB, 1998. 

 

SILVA, Maria das Graças Martins da; VELOSO, Tereza Christina Mertens Aguiar. Acesso 

nas políticas da educação superior: dimensões e indicadores em questão. In: Avaliação, 

Campinas; Sorocaba, SP, v. 18, n. 3, p. 727-747, Nov. 2013. 

 

SOUSA, Francisca Mendes de; BOMFIM, Maria do C. Alves do; PEREIRA, Maria das 

Graças Moita R. Presente do Passado: A Faculdade Católica de Filosofia na História da 

Educação do Piauí. Teresina: Edufpi, 2006. 

 

STALLIVIERI, Luciane. O sistema de Ensino Superior do Brasil Características, 

Tendências e Perspectivas. Disponível em 

http://flacso.redelivre.org.br/files/2013/03/1110.pdf 

Acesso em: 05 Nov. 2015.    

 

SUCUPIRA, N. Da faculdade de filosofia à faculdade de educação. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 51 n. 114, p. 261-276, abr./jun. 1969. 

 

TEIXEIRA, Educação e universidade. Rio de Janeiro: UFRJ, 1988. 

 

http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/2006.gt10/GT10_2006_10.PDF
http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT06-3542--Int.pdf
http://flacso.redelivre.org.br/files/2013/03/1110.pdf


65 

 

TEIXEIRA, Anísio S, (1989). Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua 

evolução até 1969. Rio de Janeiro: FGV. 

 

TERRAIL, P. L’issue scolaire: de quesques histoires de transfuges. In: Destins ouvriers: la 

fin d’ une classe? Paris: PUF, 1990. 

 

VARGAS, Hustana M. Aqui é assim: tem curso de rico pra ficar rico e curso de pobre para  

continuar  pobre.  33º  Reunião  anual  da  ANPEd,  2010.  Disponível  em:  <  

http://33reuniao.anped.org.br/internas/ver/trabalhos>. Acesso em 9 Nov. 2015.  

 

VILAS BOAS, S. Biografias e biógrafos: jornalismo sobre personagens. São Paulo: 

Summus, 2002. 

 

ZAGO Nadir. Do acesso a permanência no ensino superior: percursos de estudantes 

universitários de camadas populares. Revista brasileira de educação, v. 11, n. 32, maio/agosto, 

2006, pag. 200. Disponível em: www.scielo.br/pdf/rbedu/v11.pdf. Acesso em: 05 Out. /2015. 

 

ZAGO, Nadir. Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes 

universitários de camadas populares. In: Rev. Bras. Educ., São Paulo, v.11, n.32, p.226-237, 

ago. 2006. ISSN 1413-2478. 

 

ZAGO, Nadir. Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes 

universitários de camadas populares. In: Revista Brasileira de educação V.11 n.32 maio/ ago. 

2006. 

 

ZAGO,  Nadir.  Do  acesso  à  permanência  no  ensino  superior:  percurso  de  estudantes  

universitários de camadas populares. 28º Reunião anual da ANPEd, 2005. Disponível em:  

http://fleming.unochapeco.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/0000d5/0000d59d.pdf 

Acesso em 9 dez. 2015.  

 

B – JOVENS: 

 

FERREIRA, Elane Silva. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito na data: 

10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

 

GONÇALVES, Leidiana Borges. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito na 

data: 10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

 

GUIMARÃES, Maria da Cruz Santos. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito na 

data: 10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

 

RAIMUNDA, Francisca. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito na data: 

10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

 

SÁ, Antônia Célis Amorim. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito na data: 

10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

 

SANTOS, Maria Cleide Rodrigues dos. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito 

na data: 10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11.pdf
http://fleming.unochapeco.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/0000d5/0000d59d.pdf


66 

 

SILVA, Jessica Priscila de Jesus. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito na 

data: 10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

 

SOUSA, Silvania Gomes. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito na data: 

10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

 

VELOSO, Maria de Sousa. História de Vida concedida à Edith Cristina de Brito na data: 

10/08/2015, Picos-Piauí-PI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI 

CAMPUS: SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS- CSHNB 
CURSO: LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 
QUESTIONÁRIO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 
ATENÇÃO: 

Este questionário tem como objetivo levantar dados para seleção de participantes de uma 
pesquisa para elaboração do TCC da aluna Edith Cristina de Brito. 

A veracidade das respostas e a devolução deste questionário são necessárias e indispensáveis 
a sua participação é de suma importância. 

Portanto, por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta! 
 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

CURSO: 
 

 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Onde você morava antes de ingressar na Universidade? 
_______________________________________________ 

Onde e como você mora atualmente?           

[  ] Em casa ou apartamento, com 
sua família. 

      

[  ] Em casa ou apartamento, 
sozinho(a). 

      

[  ] Em quarto ou cômodo alugado, 
sozinho(a). 

      

[  ] Em casa de outros familiares       

[  ] Em casa de amigos        

[  ]Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, 

república, etc. 
    

[  ] Em casa/apto, mantidos pela família para moradia do estudante     

[  ] Outra situação, qual?             

Qual o principal meio de transporte que você utiliza para chegar à Universidade?   

[  ] A pé/carona/bicicleta.                 [  ] Transporte 
coletivo.  

     

[  ] Transporte escolar.                     [  ] Transporte 
próprio(carro/moto). 

      

Qual é a sua participação na vida econômica de sua família?       

[  ] Você não trabalha e seus gastos são custeados.       

[  ] Você trabalha e é independente financeiramente.      

[  ] Você trabalha, mas não é independente 
financeiramente.  

     

[  ] Você trabalha e é responsável pelo sustento da 
família.  
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 Você trabalha? 
[  ] sim                      [  ] Não 
 

          

Qual sua renda mensal individual?      

[  ] Nenhuma.        

      [  ] Até  03 salários mínimos (até 
$1,530.00). 

      

      [  ] de 03 até  05 salários mínimos (de $1.530.00 até 
$2.550.00). 

     

      [  ] de 05 até  08 salários mínimos (de $2.550.00 até 
$4.080.00). 

     

      [  ]  Superior a 08 salários mínimos (superior a 
$4.080.00). 

     

[  ] Benefício social governamental , qual?________________ valor atual: 
________________ 

    

Onde você frequentou o Ensino Fundamental?         

[  ] Todo em escola pública.                                  [  ] Todo em escola particular 
com bolsa.  

   

[  ] Maior parte em escola particular.                    [  ] Maior parte em 
escola pública. 

    

[  ] Maior parte em escola particular com bolsa.   [  ] Todo em escola 
particular.  

      

Onde você frequentou o Ensino 
Médio? 

          

[  ] Todo em escola pública.                                       [  ] Todo em escola particular 
com bolsa.  

   

[  ] Maior parte em escola particular.                          [  ] Maior parte em 
escola pública 

    

[  ] Maior parte em escola particular com bolsa.        [  ] Todo em 
escola particular.  

      

Você frequentou curso pré-vestibular? 
     [  ] Sim.              [  ] 
Não. 

      

Em caso afirmativo: [  ] Particular.  [  ] Particular com bolsa parcial.  [  ] Particular com bolsa integral.  [  ] 
Público. 

 

  
Você participa de algum beneficio social, alguma bolsa de estudos? 
 
[  ] Sim             [  ] Não  
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