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RESUMO  

 

Este trabalho resulta de uma investigação sobre o bem-estar discente de acadêmicos 

ingressantes e concluintes do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, Campus 

Senador Helvídio Nunes de Barros, percebido através da motivação para ingresso e 

permanência no curso, a integração do estudante dentro da universidade, sua satisfação com o 

curso. Sua realização partiu da questão problema: como se caracteriza a relação entre a 

integração na educação superior e a satisfação acadêmica de estudantes ingressantes e 

concluintes do curso de Pedagogia da UFPI-CSHNB. Nesse encalço traço como objetivo 

geral analisar a relação entre a integração na educação superior e a satisfação acadêmica de 

estudantes ingressantes e concluintes do Curso de Pedagogia da UFPI-CSHNB. E específicos 

identificar o perfil dos participantes, caracterizar a relação entre integração na educação 

superior e a satisfação acadêmica dos estudantes ingressantes e concluintes do curso de 

Pedagogia, refletir sobre essa relação.  Optei pela pesquisa de abordagem qualitativa. 

Inicialmente elegemos o uso do questionário semiestruturado com a intensão de traçar um 

perfil identitário dos participantes e posteriormente o memorial para alcançar as vivências dos 

partícipes atendendo critério da modalidade narrativa. Com os subsídios teóricos de autores 

como Amaral (2013), Benjamin (1985), Bardin (1977), Charlot (2001), Magalhães (2013), 

Schleich (2006), Santos (2013) entre outros, possibilitou reflexões sobre a temática. Pontuo 

que o processo de integração e satisfação acadêmica é complexo e requer atenção de todo o 

corpo da universidade. Já que os desafios encontrados na graduação são causadores de 

tristezas, adoecimentos, falta de interação entre professor e aluno, aluno e aluno, estresse, 

evasões e desistências. Espero que este estudo possa contribuir com pesquisas futuras e que 

análises posteriores possam ser realizadas dando espessura e prosseguimento a esta discursão.  

 

Palavras-chave: Bem-estar discente.  Ensino superior. Estudantes ingressantes e concluintes. 

Integração acadêmica 
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ABSTRACT 

 

 

This work is the result of an investigation about the student's well- being of academic entrants 

and graduates of Pedagogy Course da Universidade Federal do Piauí,Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barro, perceived through the motivation to join and stay in the course,the 

integration of the student inside of the university, his satisfaction with the course.It´s 

implementation started from the problem question : how is the relationship between 

integration in higher education and academic satisfaction of entrants and graduates students of 

the UFPI-CSHNB Pedagogy course. In this persuit, the general objective is to analyze the 

relationship between integration in higher education and academic satisfaction of entrants and 

graduates of the UFPI-CSHNB Pedagogy course.Specifically, to identify the profile of the 

participants, to characterize the relationship between integration in higher education and 

academic satisfaction of the students entenring and completing the Pedagogy course, reflect 

on this relationship.I opted for qualitative research. Iniatially we chose the use of the semi-

structured questionnaire with the intention of tracing an identitary profile of the participants' 

and later the memorial to reach the participants experiences according to the criterion of the 

narrative modality. With the theoretical subsidies of authors like Amaral (2013), Benjamin 

(1985), Bardin (1977), Charlot (2001), Magalhães (2013), Schleich (2006), Santos (2013) 

among others,I made reflections on the theme. I point out that the process of integration and 

academic satisfaction is complex and requires attention of the entire university body.Since the 

challenges encountered in undergraduate studies are the cause of sorrows, illnesses, lack of 

interation between teacher and student, student and student, stress, evasions and withdraws. I 

hope that this study can contribute with future research and that further analysis can be carried 

out giving more depth to this discursion. 

 

Keywords: Student well-being. Higher education. Students entering and completintes. 

Academic integration. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ingresso na universidade é um momento de transição educativa muito significativa. 

Esse acesso se caracteriza pelo enfrentamento de questões vocacionais, pessoais, sociais e 

acadêmicas. A singularidade que a formação superior possui para cada discente evidencia a 

complexidade que o ser universitário carrega. A heterogeneidade dos estudantes requer uma 

inovação e novos espaços educativos dentro da universidade para que o processo de 

integração e a satisfação acadêmica sejam supridos.   

O processo multifacetar que o ingresso na universidade acarreta, requer que se busque 

compreender como o processo de se integrar dentro da academia acontece e como a satisfação 

dos estudantes pode influenciar diretamente em sua formação. A integração dos estudantes é 

um processo dinâmico e pode ser atravessada por conflitos entre estes e a instituição já há 

uma transformação mútua. A satisfação acadêmica esta interligada com a qualidade da 

aprendizagem, sendo constituída por um processo dinâmico. Esta pode ser afetada pelas 

características da instituição em seu contexto educacional, assim como, pelo modo que os 

próprios estudantes veem e compreendem o meio de ensino. A boa ou má adequação dos 

estudantes a universidade afeta diretamente a sua formação e vida. Para se desenvolver 

pessoal e profissionalmente bem é necessário que o estudante possua meios que garantam o 

seu bem-estar dentro da instituição. 

Compreender a integração e a satisfação acadêmica do estudante contribuirá para que se 

ampliem os conhecimentos dos fatores envolvidos no processo de formação superior. 

Envolvendo a singularidade da vida acadêmica suas possibilidades e desafios e como 

estudante, a motivação para desenvolver este estudo se deu através das vivências com demais 

estudantes universitários. Estando dentro desse ambiente percebi que muitos estudantes tem 

na universidade um fator de sofrimento, pois os laços que são rompidos ao ingressarem no 

curso são agravados pelas grandes exigências que o ensino superior determina, sendo que 

muitas vezes o discente não consegue acompanhar esse ritmo e fica se cobrando um alto preço 

para cumpri-las. A visão do que é o ensino superior é muitas vezes descontruída e resta 

apenas que o estudante acate as exigências dos professores, fazer trabalhos, seminário e 

avaliações, dentre tantas. A satisfação que anteriormente se teria em cursar um determinado 

curso muitas vezes desaparece dando lugar apenas à necessidade de se concluir o curso. 

Cada estudante tem suas particularidades e a universidade pode potencializa-las através 

de uma oferta de ensino que satisfaça tanto o âmbito de crescimento pessoal como 

profissional. Diante disso, é necessária uma compreensão sobre o bem-estar discente de 
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estudantes ingressantes e concluintes, entendendo que a satisfação acadêmica é um processo 

multifacetar. Desse modo, formulei o problema da pesquisa: como se caracteriza a relação 

entre a integração na educação superior e a satisfação acadêmica de estudantes ingressantes e 

concluintes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros.   

Encalçando o objetivo geral analisar a relação entre a integração na educação superior e 

a satisfação acadêmica de estudantes ingressantes e concluintes do Curso de Pedagogia da 

UFPI-CSHNB. Especificamente me propus a identificar o perfil dos participantes, caracterizar 

a relação entre integração na educação superior e a satisfação acadêmica dos estudantes 

ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia, refletir sobre essa relação.   

Este estudo ancora-se em uma abordagem qualitativa e elegemos como instrumentos de 

coleta de dados inicialmente o questionário semiestruturado e posteriormente o memorial. O 

procedimento para tratamento dos dados foi à análise de conteúdos e o campo de pesquisa e 

seus participantes foram estudantes ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia de 

Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Picos-PI. 

Os fundamentos teóricos utilizados na construção deste estudo constam de uma revisão 

bibliográfica que resultou na seleção de estudos de autores como: Amaral (2013), Benjamin 

(1985), Bardin (1977), Charlot (2001), Magalhães (2013), Schleich (2006), Santos (2013) 

entre outros. 

Nesse sentido, o aposte teórico embasa cada etapa da pesquisa e a sua escrita final. O 

texto está organizado em três capítulos, A integração e satisfação acadêmica, O caminho 

metodológico e A motivação, adaptação e integração acadêmica: reflexões a partir das 

experiências narradas, além da introdução e das considerações finais. 

Na Introdução contextualizamos a temática, justificando nossa motivação pelo seu 

estudo, expomos o problema e os objetivos da pesquisa, evidenciamos alguns dos teóricos que 

colaboraram conosco nesta empreitada, além dos indicativos metodológicos.   

O primeiro capítulo evidência algumas concepções teóricas sobre A integração e 

satisfação acadêmica. Subdividida em quatro subitens que vieram a tratar de forma teórica a 

contextualização do ensino superior no Brasil, bem como o surgimento do campus lócus desta 

pesquisa. Conceituação de integração na educação superior e a satisfação acadêmica de 

estudantes.  

O segundo capítulo O caminho metodológico faço o delineamento o percurso 

metodológico, descrevendo e justificando as opções, bem como apresentando a caracterização 
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da pesquisa, técnicas e instrumentos de coleta de dados, participantes da pesquisa, 

procedimentos de análise de dados.  

Apresento as reflexões sobre os dados coletados através das narrativas nos memoriais 

no terceiro capítulo, A motivação, adaptação e integração acadêmica: reflexões a partir 

das experiências narradas. Tomei as narrativas a partir dos procedimentos da análise de 

conteúdo e elaborei as categorias e análises. As reflexões foram nutridas à luz do aporte 

teórico do estudo.  

Nas Considerações Finais pontuo as principais percepções do estudo realizado tendo 

como ponto de partida o problema de pesquisa e seus respectivos objetivos. Faço uma 

reflexão sobre o percurso desenvolvido ao tempo que reconheço a impotência em contemplar 

todas as possibilidades de estudo sobre esse objeto, ou seja, o bem-estar discente sob a 

perspectiva da integração e satisfação acadêmica como processo multifacetar.  

Expostas as ideias gerais, passamos a conhecê-las mais de perto. A seguir, as primeiras 

escritas. 
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CAPITULO I - A INTEGRAÇÃO E SATISFAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

A educação superior ultrapassa o desenvolvimento intelectual que proporciona a seus 

estudantes. O ambiente acadêmico é, com certeza, decisivo para o desenvolvimento do 

estudante como um todo, para o que as atividades cognitivas, afetivas e sociais deverão estar 

inter-relacionadas. Os resultados imediatos da educação superior também trazem 

consequências para a sociedade, particularmente quando ocorrem mudanças nos indivíduos e 

nas ideias, colocando em movimento um processo dinâmico que leva a mudanças na 

coletividade, gerando novas transformações nos indivíduos e novamente na sociedade e assim 

por diante, influenciando o próprio caráter da organização social, das instituições e das 

atitudes sociais (BOWEN, 1977)1. 

O ingresso e permanência na educação superior é um desafio a ser enfrentado por 

pessoas que desejam essa formação. Ingressar e permanecer dentro de uma IES é uma 

experiência que ultrapassa o desenvolvimento intelectual, social, político. A pluralidade de 

culturas, etnias e ideologias trazem um intercâmbio de saberes que é incorporada a 

individualidade de cada um e que tornará parte da formação superior de cada discente.  

Compreendendo que a integração acontece particularmente e que influenciara diretamente na 

formação de cada um que está inserido no âmbito de formação profissional, várias questões 

podem ser fator preponderante para permanência, evasão, construção de laços, adoecimento, e 

disposição para a continuidade da graduação.  

Neste capítulo procuro discorrer sobre o ensino superior no Brasil, como se deu a 

implantação, os aspectos políticos e sociais, bem como o contexto atual da educação superior 

brasileira. Abordaremos também, sobre o campus Senador Helvídio Nunes de Barros, 

iniciando a escrita a partir do campus, além de abordar a relação de integração na educação 

superior, a partir das ideias de Vincent Tinto e seu modelo de integração do estudante.   

 

1.1 Sobre o Ensino Superior 

 
  São as universidades que fazem, hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as 

substitui. Nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil. 

(Teixeira, 1988) 

 

                                                           
1 BOWEN, H. R. Objetivos: os Resultados Desejados da Educação Superior. Tradução de Lila de Araújo Rayol e 

Zandro Ruggeri para o Curso de Especialização em Avaliação à Distância, Universidade de Brasília, v. 4, p. 

7-32, 1997. Original In: Investment in Learning: The Individual and Social Value of American Higher ducation. 

San Francisco: Jossey-Bass, 1977. 
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Nos últimos anos, tem-se observado o aumento da população universitária. Segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, em 2016, os 

números de matriculas nas instituições de ensino superior chegou a um total 8.048. 701 (oito 

milhões quarenta e oito mil setecentos e um) alunos matriculados em universidade, 

faculdades, centro universitários, 2IFIs e CEFETs. Essas disponibilidades de vagas estão 

associadas ao crescimento de número de estabelecimentos de ensino superior, que chegou a 

197 universidades e 2004 instituições privadas. Outro dado importante é o percentual de 

alunos que concluem o ensino superior no Brasil. Em 2016, segundo o INEP, mais de um 

milhão e cem mil estudantes concluíram a educação superior, sendo que esse número está 

disposto entre instituições públicas com cerca de 246.875 concluintes e as instituições 

privadas com cerca de 922.574 formandos. O que percebemos nas informações citadas é o 

grande número de instituições de ensino superior da rede privada, que supera o número de 

instituições públicas, bem como o maior número de concluintes do ensino superior advém 

destas instituições. (INEP, 2016)3. 

O Censo da Educação Superior do Inep ainda de 2016 registrou que 66,4% das 

matriculas e cursos de licenciatura estão nas universidades, sendo que 71,1% dos 

matriculados nas licenciaturas são alunos do sexo feminino enquanto 28,9% são do sexo 

masculino. O que se nota aqui é o grande de número de matriculas em cursos de licenciatura 

nas universidades em sua maioria por pessoas do sexo feminino.   

No Brasil, no ano de 2016, o censo registrou um total de 2.407 instituições de ensino 

superior. Deste total, 197 são universidades que representa cerca de 8,2% das instituições, 106 

são centro universitários representando 6,9 % do conjunto. As IES de ensino superior 

particulares, faculdades, somam 2.004 unidades que se traduzem em cerca de 83,3%, o que a 

fazem a grande maioria na oferta de ensino em nível superior. Por ultimo a soma dos IFs e 

Cefets resulta em 1,7% das instituições, cerca de 40 unidades (INEP, 2016).  

Quanto à oferta de vagas, em 2016, foram oferecidas mais de 10,6 milhões de vagas em 

cursos de graduação, sendo73, 8% de vagas novas e 26,0% de vagas remanescentes. Das 

novas vagas oferecidas no referido ano cerca de 33, 5% foram preenchidas, enquanto apenas 

12,0% das vagas remanescentes foram ocupadas no mesmo período.  Em 2016, quase 3 

milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. Desse total, 

82,3% em instituições privadas. O volume de ingressos aumentou em 2016 na modalidade a 

                                                           
2 IFs- Instituto Federais; Cefets-Centro Federal de Educação Tecnológica. 
3 INEP-MEC/.Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais: Sinopse do Ensino Superior, 2016. 

Disponível em: http://portal.inep.gov.br. Acesso em: 24 set. 2017. 

http://portal.inep.gov.br/
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distância. Comparando com o senso de 2006 o volume de ingressante na educação a distância 

subiu de 212.246 para 843. 181 em 2016. Já na modalidade presencial, que é ofertada pelas 

universidades, a mesma comparação de 2006 para 2016 foi de 1.753.068 para 2.142.463. 

Entre 2006 e 2016, o número de ingressos variou positivamente 22,2% nos cursos de 

graduação presencial e quase 4 vezes nos cursos a distância. (INEP, 2016).  

Diante dos dados apresentados, é possível perceber alguns pontos que merecem ser 

considerados para esta pesquisa. Os dados produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, trazem a compreensão de como se encontra a 

educação superior no Brasil. Pode-se observar diante dos dados, o aumento de ingressantes e 

concluintes no ensino superior. O crescimento dos estabelecimentos de ensino que oferta o 

ensino superior, destacando as instituições de cunho privado, que supera em números as 

instituições públicas, como as universidades. 

Esses dados mostra o crescimento da população estudantil em cursos superiores. Esse 

crescimento acarreta consigo como consequência uma maior heterogeneidade entre os 

estudantes, em se tratando de faixa etária, gênero, objetivos, expectativas, classe social, 

situações de trabalho, opção pelo turno e relações sociais dentro do âmbito universitário. 

Diante desta realidade, as instituições de ensino superior precisam estar preparadas para 

acolher estes estudantes considerando suas pluralidades, anseios e uma formação de 

qualidade. Sejam através da promoção de inovações tecnológica, novos espaços educativos e 

principalmente um maior conhecimento do público universitário. Para que possa promover 

durante todo o processo de formação, o desenvolvimento de habilidades sociais, vocacionais, 

cognitivas, cultural e social de sua comunidade acadêmica.  

A educação superior no Brasil não pode ser discutida sem que se tenha presente o 

cenário e o contexto em que ela surge, ou seja, deve-se ter presente o tempo e o espaço em 

que ela está inserida, analisando desde o momento de seu surgimento até a realidade atual da 

educação. Para que se compreenda a  grande abertura para o ingresso no ensino superior, e as 

políticas que possibilitaram este aumento do ingresso nas universidades é proporcionado pelo 

conhecimento do contexto histórico do surgimento da universidade no Brasil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  As universidades brasileiras possuem diferenças históricas ao compararmos com as 

instituições pertencentes a outros países da América Latina, são muito jovens e segundo 

Teixeira (1999)4 isso tem relação com a falta de interesse por parte dos portugueses. Em suas 

palavras percebemos que:  

                                                           
4 TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ,1971. 
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O Brasil constitui uma exceção na América Latina: enquanto a Espanha espalhou 

universidades pelas suas colônias – eram 26 ou 27 ao tempo da independência –, 

Portugal, fora dos colégios reais dos jesuítas, nos deixou limitados às universidades 

da Metrópole: Coimbra e Évora (p.29).  

  

Para Portugal a colônia se assemelhava a uma empresa de exploração e se manteve fiel 

a esta proposta. Para os portugueses não interessava a criação de universidade no Brasil, já 

que esta resultaria em certa autonomia para a colônia. Percebemos a intencionalidade da corte 

portuguesa ao depararmos com tentativas sistematicamente fracassadas de abrir aos colégios 

jesuítas os benefícios universitários. O que se pode perceber é intencionalidade da coroa 

portuguesa de manter a dependência com relação à Universidade de Coimbra, sendo esta, a 

única universidade existente em Portugal. 

 
Não havia, pois, na Colônia estudos superiores universitários, a não ser para o clero 

regular ou secular [...] para os que não se destinavam ao sacerdócio, mas a outras 

carreiras, abria-se, nesse ponto de bifurcação, o único, longo e penoso caminho que 

levava às universidades ultramarinas, à de Coimbra [...] e à de Montpellier [...] 

(AZEVEDO, 1971, p. 532).5 

 

 

 Nas palavras de Azevedo a inexistência da oferta de uma educação superior no Brasil, 

que se resumia a educação clérica. Para os que não seguiam o sacerdócio, a estes eram 

destinados a uma formação superior fora da colônia. Durante esse período percebe-se 

tentativas de instauração de universidades no Brasil por parte dos jesuítas. Estes buscavam 

instaurar aqui os seminários de formação. Entretanto as iniciativas por parte dos jesuítas 

tiveram um fim com a reforma Pombalina, ao expulsar a Companhia de Jesus no final do 

século XVII. 

Apenas em 1808, com a chegada da família Real portuguesa ao Brasil, em decorrência 

de ameaças Napoleônicas, teve início a história do ensino superior no Brasil. Após a mudança 

da corte portuguesa para a colônia deu-se início à criação das primeiras escolas de ensino 

superior. Ao chegar à Bahia foi solicitado pelos comerciantes do local ao príncipe regente a 

criação de uma universidade literária, entretanto essa solicitação foi negada e decido pelo 

então Príncipe a criação na Bahia de um Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia, a pedido 

do cirurgião do reino.    

Transferida a Corte para o Rio de Janeiro, as instituições criadas por D. João VI, no 

âmbito do que se pode chamar de ensino superior, estavam, na sua grande maioria, 

diretamente articuladas à preocupação com a defesa militar da colônia, tornada a sede do 

governo português. Em 1810 fundou-se a Academia Real Militar, mais tarde se tornou a 

                                                           
5 AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. São Paulo: melhoramentos/ Editora da USP. 



19 
 

Escola Central e posteriormente Escola nacional de Engenharia da Universidade do Rio de 

Janeiro.   Essas academias destinavam a formação de engenheiros civis e militares, cursos de 

cirurgia e anatomia também para a formação de cirurgiões militares. Assim, como em outras 

partes do Brasil a criação de cursos de formação visando suprir lacunas do ensino ministrado 

nas aulas régias. Destaca-se aqui o caráter laico e estatal das instituições que foram criadas 

por iniciativa da Corte portuguesa e que foram por ela mantidas.  

Até então no contexto do período monárquico havia a preocupação apenas com a 

implementação de uma escola autônoma que formasse carreiras liberais como engenheiros, 

advogados, médicos para o atendimento principalmente das necessidades governamentais que 

estendia também a elite local. O interesse, portanto, estava em supri a necessidade de 

profissionais em poucas áreas para atender a demanda de uma minoria da sociedade da época. 

Assim como manter as escolas de formação que tinham sido criadas para a manutenção da 

família real na colônia. Estas escolas de formação foram implantadas primeiro na Bahia e em 

seguida, com a mudança da corte real para o Rio de Janeiro foi percebido a necessidade de 

implantar também estas escolas por lá.  

Percebidos também durante o Primeiro e Segundo Impérios, a demanda por uma 

universidade no país não desapareceu, o que se pode entender durante esses períodos foi a 

resistência constante por parte principalmente dos positivistas.  Como é referido por Teixeira 

(1971, p. 83) que cerca de 42 projetos de universidade são apresentados e negados 

sistematicamente pelo governo e pelo parlamento. Nas palavras de Paim (1982, p.21) 6 

percebemos a afirmação que “[...] o interesse que volta e meia se dedicava à universidade” e 

no decorrer do Império “[...] tinha evidentes intuitos centralizadores”. O que significaram 

poucas, contudo, as ações sólidas dos governos imperiais no campo do ensino superior, 

restringindo apenas a manutenção das instituições existentes e à sua regulamentação. 

O que percebemos até aqui é um embate sobre o papel da educação superior para a 

sociedade brasileira. Nota-se que os cursos de formação foram implantados no Brasil como 

intuito de auxílio para a sociedade burguesa da época, Família Real e sua corte, atendendo 

assim ao interesse de poucos. Especialmente ao analisar o contexto de evolução do ensino 

superior é possível perceber também o pouco investimento nos primeiros períodos históricos 

brasileiro, se compararmos com a Educação Básica o investimento na Educação superior foi 

bem menor. A educação superior se voltava para a manutenção da vida burguesa, a segurança 

do país e a atender interesse de poucos. A expansão de cursos avulsos pelo país fez com os 

                                                           
6 PAIM, Antonio, (1982). Por uma universidade no Rio de Janeiro. In: SCHARTZMAN, Simon (org.) e outros. 

Universidades e instituições científicas no Brasil. Brasília: CNPq. 
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projetos de universidades fossem revogados, anulados e impedidos de serem posto em prática 

dentro dessa sociedade. 

A vinda da Família Real para o Brasil provocou o retardo do processo de independência 

e consequentemente o adiamento da criação da primeira universidade brasileira. Com a 

Proclamação da República, a carta Magna permitiu a descentralização do ensino superior, 

com isso o surgimento de novas instituições de iniciativas privadas e públicas no país. 

Durham, (2005, pág. 201) aponta que entre 1889 e 1918 o crescimento de novas escolas 

superiores no Brasil foi por volta de 56 (cinquenta e seis) unidades sendo a maioria privada. 

Ficando o cenário da época dividido em instituições católicas e as instituições de elites locais, 

a primeira empenhada em oferecer um ensino confessional ao ensino público, enquanto a 

segunda procurava expandir os estabelecimentos de ensino. Alguns permaneceram privados, 

outros buscaram apoio do governo e foram encampados por eles dando início neste período 

histórico a diversificação de sistema de ensino superior brasileiro: as instituições públicas, 

federais, estaduais e as instituições privadas. 

Na década de 1920 o país se encontrava em um processo de industrialização, além de 

transformações econômicas e políticas. Nesse período as ideias de reformas no ensino tiveram 

seu marco em dois documentos que expressavam de forma significativa as discussões sobre 

os rumos a serem atribuídos ao ensino superior. Os documentos que propunham mudanças 

nesse nível de ensino se tratavam de dois inquéritos promovidos pelo jornal O Estado de São 

Paulo e pela Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1926 e 1928 respectivamente. O 

primeiro inquérito, dirigido por Fernando de Azevedo, apontava um determinado projeto de 

universidade buscando um consenso sobre esta. Enquanto o segundo inquérito, que também 

buscava este consenso, era muito mais representativo das distintas compreensões que 

abarcavam o debate em torno dessa questão e que se confrontavam no interior da própria 

associação. 

As reformas no ensino primário provocaram a formulação de propostas para o ensino 

superior. O que foi proposto foi a substituição de todo o sistema de ensino existente segundo 

Durham, (2005)7: 

 

O que se propunha era bem mais que a simples criação de uma universidade: era a 

ampla reforma de todo o sistema de ensino superior, substituindo as escolas 

autônomas por grandes universidades, com espaço para o desenvolvimento das 

ciências básicas e pesquisas [...]” (p. 202). 

                                                           
7 DURHAM, E. Educação superior, pública e privada (1808 – 2000). In: SCHWARTMAN, Simon & BROCK, 

Colin. Os desafios da educação no Brasil. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 2005. p.197-240. 
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Nestas palavras é perceptível o interesse da reforma proposta em tornar a educação 

superior em uma atividade cientifica acabando com as escolas de formação por universidades 

que desenvolvesse a ciência e a pesquisa. O período que vai até a redemocratização ocorrida 

em 1945, foi um momento marcado de grande expansão e reorganização do ensino primário 

público, bem como uma maior discussão sobre a importância de reorganizar o ensino 

superior.  

A partir desse período o ensino superior continuou crescendo lentamente até 1960. A 

época citada foi a de formação das redes de universidades federais, sendo nesse foram criadas 

18 (dezoito) universidade públicas e 10 (dez) particulares. Em meados de 1950, o movimento 

estudantil entrou em cena pela “reforma profunda de todo o sistema educacional” 

(SAMPAIO, 2000 p.208)8 para este movimento é necessário romper com a estrutura existente 

e com o modelo resultantes dos compromissos com Estado Novo. Pretendia-se a ampliação de 

vagas nas universidades de forma gratuita, associando ensino e pesquisa para o crescimento 

do país. 

Em 1961, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB) preocupando-se 

basicamente em constituir estruturas de controle de expansão do ensino superior e do 

conteúdo a ser trabalhado nestas instituições atendeu as pretensões dos setores privados e 

conservadores resultando em ampliar o sistema já existente.  

Durante o período de Regime Militar as manifestações estudantis foram o grande 

combatente do regime ditador tendo como suporte a universidade pública. O regime 

radicalizou com os estudantes e em 1968, ano do estopim dos embates travados, as 

reivindicações de mudanças políticas, sociais e cultural culminaram na destruição pelo 

governo do movimento estudantil e instalação da vigilância do governo por mais de 10 (dez) 

anos. Alguns membros do governo, mesmo tendo repreendido o movimento estudantil, 

percebiam a necessidade de mudanças na educação superior. Com essa necessidade de 

mudança houve uma reformulação e modernização do sistema de ensino no país, nas palavras 

de Santos e Cerqueira9,( 2009, p.05): 

 

[...] extinção da cátedra; fim da autonomia das faculdades; criação de institutos, 

faculdades e/ou escolas; introdução do sistema de créditos; ciclo básico antes da 

formação profissional; garantia da representação discente e docente; ingresso 

contínuo por carreiras e currículos mínimos fixados pelo MEC (não à 

flexibilização). 

 

                                                           
8 SAMPAIO, H. Ensino Superior no Brasil – o setor privado. São Paulo, Hucitec, 2000. 
9 CERQUEIRA, E. A. SANTOS, A. Pereira dos. ENSINO SUPERIOR: a trajetória histórica e politicas recentes. 

IX colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. Florianópolis, 2009. 
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 Aponto aqui, que a reforma feita tentou arranjar todo o sistema federal em 

universidades e promover a pesquisa, basicamente às reivindicações feitas pelos movimentos 

estudantis. No entanto a reforma foi de um modo geral incompleta, pois, não houve uma 

reforma curricular, nem a ampliação do sistema, apenas a ampliação de matrículas nos cursos 

já existentes e tradicionais. 

Em 1970, tanto setor público quanto o privado se beneficiou com a política econômica 

do regime vigente.  Como foi percebido anteriormente, a repressão possibilitou a promoção 

do ensino superior, tanto público como privado.  Essa demanda em grande número foi 

decorrente do chamado “milagre econômico” que causou o aumento das camadas médias e as 

novas oportunidades de trabalho da mais nova e moderna forma de economia. Ao se tratar do 

ensino superior, a educação pública se viu despreparada para receber e acolher nos cursos essa 

nova demanda de estudantes que buscavam uma formação superior. Já o setor privado se 

adequou de forma que absorveu a nova demanda, para isso baixou o preço dos cursos, 

menores exigências acadêmicas, tanto para ingressar, quanto para prosseguir com a 

graduação. 

A educação superior tornou-se um grande e lucrativo negócio, que via na sociedade da 

época a necessidade imediata de se obter um diploma e ganhar muito dinheiro.  Não tendo 

compromisso nenhum com a educação superior a desvalorização dos cursos, a procura de se 

preparar apenas para o mercado de trabalho deixa de lado competência que são inerentes e de 

grande importância para a educação em nível superior. Deixar de lado a pesquisa e a 

qualidade do ensino torna a universidade uma mera instituição de formação técnica de 

reprodução. Sem a possibilidade de reflexão política, social e cultural da sociedade bem como 

a falta do fazer ciências e consequentemente produzir novos conhecimentos. 

Na década de 1980 houve uma estagnação do ensino superior devido a crise econômica 

e a transição política, nesse período foi sentido pelo setor privado os reflexos destas mudanças 

na economia do país. A expansão dos cursos noturnos foi percebida de forma relevante pois 

possibilitaram a o atendimento a uma nova demanda que emergia na sociedade da época. 

Ressaltando que os cursos noturnos eram oferecidos pelas instituições privadas que possuíam 

a forma de acesso “mais fácil” e que buscava atender a demanda de pessoas que trabalhavam 

durante o dia e que buscavam uma formação superior. A resistência por parte das 

universidades em oferecer cursos noturnos fez com que as matriculas se concentrasse no setor 

privado de ensino.  

Nesse período é importante ressaltar as lutas travadas no interior das universidades em 

prol de uma organização sindical dos docentes universitários que mais tarde deu origem a 
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ANDES- Associação dos Docentes Universitários, que assumiu papel importante na luta pela 

democratização do ensino público superior. Essa entidade substituiu, em tese, o movimento 

estudantil, e advém das marcas profundas de repressão deixadas pela ditadura militar e 

defendiam a democratização e a autonomia através da participação discente e docente na 

gestão da universidade através de mecanismos de representação.   

A aprovação da LDB, em 1996 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso 

incorporou inovações ao ensino superior.  Santos e Cerqueira (2009) apud Cunha (2003)10, 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 Exame 

Nacional do Ensino Médio-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.    

Durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva as discursões sobre o ensino superior 

tiveram grande ênfase por parte da administração, já que o governo se caracterizava como um 

governo popular democrático e a participação do então presidente a frente de movimentos 

sociais e sindicais deram a sociedade o anseio por uma transformação social, que aumentasse 

a participação de todos nos diversos espaços políticos, sociais e econômicos do país. 

Ao se tratar da educação superior o governo tomou como uma das primeiras iniciativas 

em 20 de outubro de 2003 o “grupo de Trabalho Interministerial-GT encarregado de analisar a 

situação atual e apresentar plano de ação visando a reestruturação, desenvolvimento e 

democratização das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES” (Brasil, 2003)11. Com o 

propósito de “analisar a situação atual e apresentar plano de ação visando a reestruturação, 

desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES” 

(Idem, 2003). O GT resultou, após vários embates e discursões em um relatório que foi 

divulgado no mesmo ano de criação e que apontava um diagnóstico sobre o ensino superior 

brasileiro.  

Este relatório apontou que “a última década foi de desarticulação do setor público 

brasileiro; as universidades federais não foram poupadas” (Grupo de Trabalho 

Interministerial, 2003). A universidade pública havia sofrido as consequências de uma crise 

                                                           
10 CUNHA, L. A. O Ensino Superior no octênio FHC. Campinas. Educação e Sociedade. v. 24, n. 82, abr, 2003. 
11 BRASIL. República Federativa do Brasil. Decreto de 20 de outubro de 2003. Brasilia, 2003. In: 

http://www.planalto.gov.br. Acesso 10/10/2017. 
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fiscal do Estado e estavam em situação de falta de recursos humanos, de investimento e 

manutenção. Por outro lado, as instituições do setor privado aumentaram absurdamente, 

porem havia desconfiança quanto a confiabilidade da formação e da diplomação dos 

concluintes. 

Outro importante momento de debate sobre a ampliação e reforma do ensino superior se 

deu durante o seminário promovido pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da 

Educação (SESu/MEC), que tinha como temática “Universidade: por que e como reformar”. 

GH. Neste mesmo ensejo realizou-se o Seminário Internacional “Universidade XXI: novos 

caminhos para o ensino superior”.  As reflexões que provieram destes seminários serviram 

como referência aos trabalhos do GT que consequentemente formulou um relatório 

conclusivo.  As políticas de ampliação do acesso ao ensino superior foram promovidas em 

2001 pelo Plano Nacional de Educação (PNE)  que estabeleceu como meta a necessidade de 

ampliação das matrículas no ensino superior de jovens entre 18 e 24 anos. No entanto, esses 

avanços ainda devem ser considerados tímidos.  

Mesmo com pequenos passos o ingresso no ensino superior aumentou graças às 

políticas de programas para a inserção e ajuda na conclusão de cursos superiores de formação.  

O ingresso na universidade foi possibilitado pelo aumento de vagas nos diversos cursos, bem 

como uma maior oportunidade para a população menos desprovidos de capital econômico 

e/ou cultural. O número citado no início deste texto nos permite ter uma compreensão maior 

do quadro da universidade hoje, ingressos e conclusão dos estudantes da educação superior, 

que em meio a conflitos de interesses histórico para se firmar como universidade que ser 

destinada a todos alcançou hoje um patamar de grande inserção de discentes de diversas 

classes econômicas em instituições públicas e privadas. 

Para o ingresso na educação superior o Governo Federal criou programas que 

facilitaram o acesso, principalmente por alunos oriundos de escolas públicas e das camadas 

populares, nas Instituições de Ensino Superior. Programas como: Universidade Para Todos 

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

(SISU) possibilitaram o ingresso de jovens em IES particulares e públicas.  Além do Exame 

nacional de Ensino Médio (ENEM) que avalia o desempenho do aluno ao concluir a 

escolaridade básica. 

Entrelaçando essa discussão com meu campo de vivência do ensino superior, traço 

algumas informações sobre o Campus Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade 

Federal do Piauí. 
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1.2 Campus Senador Helvídio Nunes de Barros  

Compreendendo a relevância de se formar pessoas com consciência de mundo e 

entendendo que essa junção resulta na formação do profissional social e percebendo que esta 

formação acontece dentro de instituições de ensino superior procuro aqui contextualizar a 

história do campus universitário que é o lócus desta pesquisa,  

O ensino superior na cidade de Picos no Piauí se deu tardiamente. A formação se 

restringia a Escola Normal Oficial ou através do deslocamento para outras cidades do estado 

ou ainda para estados vizinhos. Até a década de 1980 quando autoridades locais se dirigiram 

ao então reitor da Universidade Federal do Piauí-UFPI com a reinvindicação para instalação 

de um Campus Universitário na cidade. Pedido este que foi concedido dois anos mais tarde 

com a instalação do campus. 

O Campus Universitário da Universidade Federal do Piauí foi à primeira instituição de 

Ensino Superior de Picos. Entretanto a inexistência de um documento que comprovasse a 

existência do Campus na cidade findou com o seu fechamento no ano de 1987, sendo reaberto 

tempos depois, sob júdice e desde então o campus passa a ser reconhecido legalmente.  

A instalação de um Campus Universitário na cidade de Picos foi um avanço para a 

sociedade, já que toda a cidade almejava um futuro melhor e uma educação superior de 

qualidade, gratuita e dentro do contexto dos jovens picoense que não precisariam mais se 

deslocar para cidades e estados vizinhos, bem como os benefícios que trouxeram para a 

microrregião da cidade de Picos. 

Logo nos primeiros anos de funcionamento, a Universidade oferecia apenas Cursos de 

Licenciatura Curta, com duração de apenas dois anos, sendo esta tão atrasada que já não era 

mais oferecida em outras partes do país. O Campus oferecia apenas cinco cursos de 

Licenciatura Curta, Pedagogia em Supervisão Escolar e Administração, Letras, Ciências e 

Estudos Sociais, ao final do curso de Licenciatura Curta em Pedagogia nas duas habilitações, 

os alunos entraram com um pedido para plenificar os Cursos, e assim foi feito, porém, apenas 

dois dos cinco cursos foram plenificados. 

A Universidade Federal funcionava no Colégio Dirceu Arco-Verde localizado na 

COHAB, sem nenhuma estrutura para receber uma universidade, não havia nem mesmo uma 

biblioteca para auxiliar os alunos nos seus trabalhos. Os livros que seriam estudados, por 

vezes, eram comprados pelos próprios professores para auxiliar os alunos na sua busca por 

conhecimentos. Com o advento das dificuldades enfrentadas pelo campus este terminou por 

ter suas atividades suspensas, através da Resolução nº 002/87 do Conselho Universitário da 

UFPI. Alguns empecilhos como o baixo número de aprovações, sendo que não eram muitos 
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os alunos que tinham condição de se deslocar de Picos para Teresina para fazer as provas do 

vestibular, assim como a falta de uma estrutura própria para o funcionamento da sede do 

Campus na cidade de Picos. 

A comunidade acadêmica se reuniu e recorreu às lideranças políticas e a sociedade em 

geral em busca de apoio. Encontrando apoio junto ao presidente da câmara de vereadores da 

cidade que mobilizou demais políticos e promoveu ações, debates e manifestações junto a 

membros de organizações populares, alunos, professores e servidores objetivando a busca de 

uma solução para o problema junto a reitoria da Universidade Federal do Piauí. O resultado 

de tais manifestações em prol do campus universitário se deu em 1989 com a reabertura do 

Campus que pode funcionar normalmente graças à luta conjunta de membros da sociedade.  

Destaca-se dentro da história de firmação do Campus Universitário de Picos o papel que 

a comunidade em geral exerceu para que houvesse a concretização do campus na cidade. A 

luta enfrentada pelos apoiadores da universidade proporcionou a vinda e permanência da 

universidade na cidade. O campus de Picos se instalou através da luta da população que se 

organizou para tornar o funcionamento deste dentro da legalidade e arrecadou fundos para que 

fosse comprado o terreno onde seria construída a universidade.  

O Campus Senador Helvidio Nunes de Barros é resultado da luta travada décadas atrás, 

o seu crescimento e expansão firma a cada dia o que foi colocado no início deste texto por 

Severino, que a universidade é para servir a sociedade e a sociedade se servir dela, através da 

formação da pesquisa, da extensão e da relação indissociável entre comunidade acadêmica e 

comunidade que se insere a universidade. 

Diante do exposto nesse tópico, a contextualização do lócus desta pesquisa, a seguir a 

compreensão de como acontece o processo de adequação dos alunos que ingressam no ensino 

superior. Em especial como estes se integram para que se desenvolvam academicamente e 

como futuro profissional. Bem entender por meio da integração o processo de evasão do 

ensino superior, assim como o papel da integração para a conclusão do curso. 

 

1.3 A integração na Educação Superior 

  

Logo no início deste trabalho, um apontamento sobre o número, que vem aumentando a 

cada ano, de estudantes que buscam a educação superior. Com essa ampliação, as 

diversidades de características sócio demográficas, as expectativas em relação à graduação e 

as condições pessoais de envolvimento com o processo formativo vêm sofrendo grande 
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pluralidade por se tratar de uma mudança que acarreta fatores intrínsecos a cada um que 

ingressa nos cursos de graduação e que são únicos em suas características e particularidades.  

Pode-se perceber nas ações por parte do governo e das instituições brasileiras o aumento 

de vagas ofertadas para atender a esta população cada vez mais crescente e heterogênea. 

Entretanto, não é percebido o mesmo esforço para a adequação das instituições, das políticas e 

dos processos formativos para abarcar as características e expectativas diversas dessa 

população ingressante na educação superior. 

Comecemos por apontar a dificuldade de ingresso em uma universidade pública, que 

mesmo com uma maior disposição de vagas ainda se encontra dificuldade para o ingresso dos 

alunos provenientes das escolas públicas de ensino. De acordo com Bourdieu (2003)12 “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”. 

Compreendo aqui que a herança cultural que é oferecida pela a família no decorrer da vida 

escolar é de fundamental importância para influenciar o ingresso ou não nas IES. 

A dificuldade de ingresso no ensino superior se dá segundo Castro (2001, p. 110-120)13, 

devido “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”.  

Logo é compreendido que a educação básica oferecida a membros da sociedade com um 

maior valor aquisitivo é fator que indica uma maior chance de ingresso no ensino superior 

enquanto aos que são frutos da escola pública consta uma maior dificuldade devido a um 

ensino e aprendizagem deficientes.  Nas palavras de Zago (2006, p.230)14  percebemos que a 

“[...] desigualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior é construída de forma 

contínua e durante toda a história escolar dos candidatos”, ou seja, as falhas no processo de 

ensino e aprendizagem decorrentes de diversos fatores políticos, sociais e de interesse que 

estão presentes na escola pública influencia diretamente no ingresso ou não na educação 

superior.  

Já que uma educação básica de baixa qualidade não proporciona contributos para o 

ingresso em uma graduação mesmo com a flexibilidade e oportunidade maior de ingresso.  

                                                           
12 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 2003a. 
13 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. 
14 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 acessado em: 08/10/2017. 

 



28 
 

Aponto aqui um equívoco que provoca a dificuldade de inserção do aluno na graduação. 

Desde a década de 1960 que as políticas de governo, como citado no início deste trabalho, 

buscava a ampliação de vagas para a educação superior, no entanto, e no decorrer das décadas 

a oferta de ingresso foi aumentando, porém, a educação básica que prepara o aluno para o 

ingresso nas IES não acompanhou esse processo de inserção e, portanto, não prepara para a 

educação superior. 

É importante ressaltar que o papel da universidade vem mudando com o decorrer do 

tempo e as mudanças ocorridas na sociedade. Se antes a universidade era frequentada por 

pessoas que buscavam o conhecimento erudito, hoje o ingresso na educação superior vem 

sendo uma oportunidade para a qualificação para o mercado de trabalho. Não sendo apenas 

um meio de adquirir e produzir conhecimento mais a forma de se tornar apto para exercer 

uma função no mercado de trabalho que tenha uma remuneração que traga mais conforto e 

bem estar para a vida.  

Este também é um dos principais motivos para a expansão desse nível de ensino e talvez 

uma justificativa para o enfoque apenas na qualificação de profissionais de nível superior e a 

pouca preocupação com a educação básica.  Atender as exigências do mercado de trabalho, 

principalmente para aqueles que almejam um futuro promissor e motivados pelo governo em 

melhorar sempre a situação econômica do país dá ao ensino superior uma nova “cara”, o 

conhecimento a favor da qualificação profissional para o mercado de trabalho. 

Trilhando esse pensamento, Charlot (2001, p.8)15 contribui com essa percepção quanto 

aponta um novo foco para o ingresso nas Instituições de Ensino Superior: 

 

 

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 um período de tempo as universidades foram vistas por muitos como um local de 

busca de conhecimento, de ascensão social ou como um futuro distante para classes sociais 

pouco privilegiadas, mas no decorrer do tempo esta ganhou outros significados, 

principalmente para jovens de classes populares que buscam uma melhoria de vida. Como é 

                                                           
15 CHARLOT, Bernard. Juventude popular e universidade: acesso e permanência. São Cristóvão: editora ufs, 

2011. P. 48. 
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perceptível nas palavras de Charlot o ensino superior é garantia para vencer as dificuldades do 

mercado de trabalho, onde quanto maior a qualificação maior é a chance de conseguir um 

emprego que garanta “boa vida”.  

A universidade é a porta para a liberdade financeira para alguns, contudo ainda é 

cultural para outros. Aqueles que veem na universidade o meio de ascensão social: “[...] 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”. (Idem, p. 8). Para aqueles 

que devido às condições financeiras não puderam ter acesso ao ensino superior, é uma 

conquista sem igual para pais que não tiveram essa possibilidade formar um filho e perceber 

que as oportunidades que não lhes foram possíveis estão sendo conquistadas por os seus. 

São grandes os desafios para se chegar a universidade e maiores ainda para se manter e 

concluir a graduação. São trajetórias de vidas diferentes que são visíveis aos olhos da 

comunidade acadêmica. Somos uma pluralidade de histórias, de desafios, de conquistas e de 

características individuais únicas que são acrescidas e cada vez mais perceptíveis aos olhos. 

Independente do significado ou interesse que se atribui a universidade as dificuldades que se 

encontra dentro dos cursos de graduação é o fator que determina a continuidade ou desistência 

desta caminhada. O percurso até a formação modifica toda a vida do acadêmico, provocando 

mudanças diretas no seu bem estar físico e emocional. Já que a universidade provoca 

mudanças e traz responsabilidades, exige competências e provoca reflexões sobre diferentes 

concepções. 

A partir dessas ideias discutidas se faz necessário que se possa compreender a dimensão 

da integração, que todos os ingressantes buscam para se desenvolver dentro de um curso 

universitário e que são refletidas pelos alunos concludentes que passaram pelo processo de se 

integrar durante o curso de formação que desempenharam grande contributo para a conclusão 

do curso superior.  

O conceito de integração é bastante usado em várias áreas possuindo assim significados 

distintos. De forma geral o significado da palavra integração está diretamente ligado ao ato de 

assimilar e agrupar, tornar alguém conectado ao grupo ou sociedade, como é o caso, por 

exemplo, em que se utiliza deste termo na pedagogia para tratar da integração de um aluno 

com dificuldades de aprendizagem numa turma, ou de adaptar um aluno a vida escolar. 

 No entanto o que abordo aqui é o conceito de integração na educação superior a partir 

do modelo de Integração do Estudante de Vincent Tinto. Para que fosse possível uma 

compreensão mais aprofundada deste modelo e a sua contribuição para este trabalho, busquei 
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anteriormente em sites de produções acadêmicas trabalhos científicos como artigos, teses e 

dissertações que discutisse essa teoria e que pudesse inserir no trabalho que estava sendo 

produzido. Portanto, a compreensão dessa teoria de integração na educação superior será feita 

a partir da concepção de autores como: Schleich (2006); Santos (2013); Amaral (2013); 

Magalhães (2013). Visto que os escritos de Tinto são em língua estrangeira e não tive acesso 

aos textos originais.  

O ingresso na educação superior é um momento de transição que se dá no momento que 

o estudante inicia um curso superior de graduação e que se estende no decorrer de todo o 

curso até a conclusão deste. O enfrentamento de questões sociais, vocacionais, pessoais e 

acadêmicas requer uma adaptação ao novo contexto, sendo necessário um arranjo para lidar 

com as novas situações que muitas vezes podem ser desfavoráveis, o que requer recursos 

pessoais e ambientais para o enfrentamento destes. A integração possui tão grande 

importância prosseguimento do curso que está ocorrendo nos semestres iniciais poderá ser um 

propulsor para a continuação do curso e consequentemente o sucesso do estudante durante a 

trajetória acadêmica. 

No enlace dessas ideias e percebendo a importância da integração na educação superior 

Cislaghi apud Amaral (2013), aponta que Tinto identificou vários tipos de comportamentos e 

os classificou nas seguintes categorias: fracasso acadêmico, desistência voluntaria, abandono, 

afastamento temporário e transferência. Baseando seu estudo na teoria do suicídio de 

Durkheim que propõe que o suicídio é essencialmente uma desistência de existir, Tinto faz 

uma analogia ao comparar o comportamento do aluno que evade da universidade por não está 

suficientemente integrada aos diversos aspectos da vida universitária.  

Sobre as decepções nascidas pelo desencontro entre as expectativas dos estudantes e o 

que a universidade realmente oferece. Pachane (2003) apud Schleich (2013)16 constatou que a 

tentativa de ajuste à universidade parte sempre do estudante tendo em vista evitar a 

desistência do curso. Os relatos das frustrações dos alunos são em relação ao curso, como 

carga horária elevada, falta de prática profissional, dificuldade no relacionamento com alguns 

professores e a falta de didática destes, além da organização da universidade (burocracia, 

transporte, moradia). Do mesmo modo como os relatos sugeriam baixo indicador de 

satisfação com a formação acadêmico-profissional e com a qualidade do curso e da 

universidade, índices maiores de satisfação foram relatados em relação a aspectos de 

                                                           
16 SCHLEICH, Ana Lúcia Righi. Integração à educação superior e satisfação acadêmica de estudantes 

ingressantes e concluintes: um estudo sobre relações. Campinas, São Paulo, 2006. 

Schleich, A. L. R. (2006). Integração na educação superior e satisfação acadêmica de estudantes 

ingressantes e concluintes. Dissertação de Mestrado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas. 
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relacionamentos pessoais, seguidos pela aprendizagem ou o aumento do conhecimento e o 

crescimento pessoal, a que a autora denominou “desenvolvimento pessoal”. 

O que corrobora a ideia de satisfação de Vincent Tinto, que a satisfação acadêmica de 

estudantes da educação superior é fator que predispõe a continuidade ou a desistência pois 

não é possível fazer uma graduação que não possibilite o contentamento com o 

desenvolvimento psíquico, social e cognitivo, deixando de lado ao ingressar no ensino 

superior a separação nos seus diversos estágios, separar dos hábitos e modelos do passado, a 

residência, a escola e a universidade. Essa transição requer a aquisição e adaptação de novas 

normas e novos comportamentos para se integrar dentro da instituição. E a integração que se 

trata do contato dentro da universidade com os outros membros, como os outros alunos, os 

professores, funcionários a partir do momento em que este incorpora as normas e os 

comportamentos presentes no ambiente universitário. 

Segundo Tinto, integração é o quanto o indivíduo compartilha das atitudes normativas, 

dos valores comportamentais dos colegas e do corpo docente, e respeita as exigências formais 

e informais, para fazer parte da comunidade ou da instituição (TINTO, 1975apud SCHLEICH 

2013). Essa integração do estudante ao sistema social e acadêmico da universidade é o fator 

que está mais diretamente relacionado à sua permanência na instituição (TINTO, 1993 apud 

SANTOS, 2013)17. Este modelo trata a perseverança como um procedimento longitudinal de 

influência mútua entre o estudante e o sistema acadêmico e social do estabelecimento de 

ensino. Para Tinto a universidade é concebida por dois sistemas: um sistema acadêmico que 

traz uma integração normativa e estrutural que está diretamente ligada ao sistema acadêmico, 

o outro sistema de integração é o social que está relacionada com a socialização entre os 

pares, docentes, discentes, administradores e funcionários.  

Os conceitos de integração acadêmica e social são os dois pilares do modelo de 

satisfação de Tinto. Conceituando esses dois pilares pode-se definir o primeiro pilar, segundo 

a perspectiva de Tinto, como sendo a medida do desempenho acadêmico e o desenvolvimento 

intelectual do aluno e pelo os valores e objetivos do estudante dentro da instituição. Santos 

(2013) aponta que: 

 

 

Segundo a concepção do modelo, a nota retrata mais diretamente a relação entre a 

participação do estudante e o reconhecimento da universidade por meio de uma 

consequência explícita. O desenvolvimento intelectual, por outro lado, representa 

                                                           
17 SANTOS, Patrícia Vaz Sampaio. Adaptação à universidade de estudantes cotistas e não cotistas: relação 

entre vivência acadêmica e intenção de evasão. Salvador, 2013. 



32 
 

uma recompensa mais intrínseca, por parte do estudante para consigo mesmo, fruto 

da avaliação dos atributos e competências pessoais para realização, e os valores, 

objetivos e atmosfera predominantes na instituição (p. 35).   

 

Entende-se que a nota possui ação direta na relação entre a universidade e o 

reconhecimento dentro desta, o conhecimento intelectual é medido pelos componentes 

quantitativos, por outro lado o conhecimento que foi adquirido é inerente ao discente, depende 

destes o fruto de receber uma boa avaliação ou não, o desempenho que é medido 

quantitativamente é um indicador de integração dentro do contexto da universidade. Sendo 

que a ausência de integração nesse domínio pode levar o discente a obter notas baixas o que 

gera insatisfação com o desempenho o que provoca o abandono.  

O pilar da integração social se traduz na coerência da integração do indivíduo ao 

sistema social, as relações sociais positivas com os grupos de estudantes da instituição bem 

como com os professores e servidores e as atividades que são oferecidas de forma 

extracurricular e que possibilita a troca de relações e conhecimentos. 

 

 

O sucesso e gratificação em cada uma destas atividades podem ser vistas como uma 

recompensa que influi na avaliação geral do indivíduo sobre os custos e benefícios 

de estar na universidade, e também modificam a sua experiência educativa e o seu 

comprometimento institucional (Idem, 2013 p. 35).  

 

 

 A construção de um relacionamento social com os diversos envolvidos dentro da 

universidade influi na visão de cada estudante em relação aos custos e os benefícios que são 

possibilitados pela universidade. Modifica também a forma de estudo, como é o caso da 

criação de grupos de estudos que parte dos próprios discentes para compreender e estudar 

melhor um conteúdo, melhorando assim o comprometimento com a instituição, pois o estudo 

em grupo, por exemplo, melhora aspectos de o primeiro pilar da satisfação que a questão de 

obtenção de nota e o desempenho intelectual são melhorados. 

É importante ressaltar que apesar da universidade ser composta pelos sistemas 

acadêmico e social esta “distribui recompensas mais de acordo com a excelência acadêmica 

que com a realização social (TINTO, 1975 apud SANTOS, 2013), o ensino superior da mais 

ênfase a excelência acadêmica, a produção de conhecimento, a atribuição de notas, ao 

conhecimento cientifico e menos as relações sociais, o que leva o estudante a ter habilidades 

em um ou outro pilar, ou seja alcança a integração apenas em um pilar. Apesar de aparecerem 

separados a integração acadêmica e a integração social são interdependentes.  
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A percepção do estudante a respeito de seu nível de integração aos sistemas da 

universidade leva à reavaliação e, às vezes, à modificação dos seus compromissos 

educacionais e com a instituição, assim como mudanças nesses compromissos 

também interferem na integração à universidade, e ambas interferem na decisão de 

permanência (TINTO, 1975 apud SANTOS 2013). 

 

 

Ao compreender os dois pilares da integração que são necessários para o bom 

desempenho dentro da universidade o estudante tem a possibilidade de se reavaliar e provocar 

mudanças em seus compromissos com o ensino e com a universidade e se reintegrar a 

universidade e permanecer dentro do curso de graduação. É necessário segundo Tinto que o 

estudante busque um equilíbrio entre a integração acadêmica e a integração social através da 

formação de grupos de apoio, integração social com professores para se aumentar o nível de 

integração. 

O Modelo de Integração do Estudante desenvolvido por Tinto (1975, 1993) ofereceu 

as bases para muitos estudos sobre evasão no ensino superior e influenciou diversos 

pesquisadores que, procuraram testar a aplicabilidade de sua teoria. “Esse modelo tem 

implicações significativas para as pesquisas sobre mudanças ocorridas com o estudante 

universitário e em projetos de programas e experiências acadêmicas e sociais para promover o 

crescimento dos estudantes” (PASCARELLA e TERENZINI 2005, apud SCHLEICH 2006). 

Esse modelo contribui para a compreensão de como ocorre a inserção de estudantes nas IES, 

como estes se desenvolvem, quais as mudanças que surgem do início ao fim do curso e 

principalmente esse modelo serve de base para um entendimento do processo de transição que 

ocorre como ingresso no ensino superior fornecendo subsidio para uma compreensão dos 

eventos específicos que acarreta a integração ou não de discentes. 

Nas palavras de Amaral (2013, p,35)18 esse modelo de integração “[...] preconiza uma 

ação institucional que mantenha a integração social e a integração institucional do aluno”, é o 

favorecimento a ambas as integrações o meio para o desenvolvimento completo do 

profissional em formação. Integrando a nova realidade acadêmica, as novas relações de afetos 

e interação que se é possível fornecer uma graduação de qualidade, já que tanto a integração 

social como a acadêmica são interligadas o desenvolvimento em apenas uma é motivo para a 

desmotivação para permanecer no curso, assim como aproveitar as possibilidades de 

crescimento que a universidade oferece.  

                                                           
18 AMARAL, João Batista do. Evasão discente no ensino superior: estudo de caso no Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará. Fortaleza, 2013. 
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Diante de todo o exposto sobre o modelo de Integração do Estudante de Vincent Tinto, 

compreende-se tanto a relevância de se construir uma integração para o desenvolvimento 

dentro do ensino superior como também a necessidade de que haja uma mobilização por parte 

do institucional das Instituições de Ensino Superior para desenvolver ações que possibilitem 

esse interagir para o desenvolvimento acadêmico dos alunos, assim como a adaptação, o 

desenvolvimento dentro da instituição, a permanência e a conclusão do curso.  

Esse modelo de integração, portanto, vem agregar significados a essa pesquisa e 

possibilitar a compreensão do que é a integração no ensino superior bem como sua relevância 

perante a universidade para que se possam promover ações de cunho orientador para alunos 

ingressantes possam romper com laços anteriores a graduação e se desenvolva politicamente, 

socialmente e profissionalmente.  

Na sequência trago uma discussão sobre a satisfação acadêmica dos estudantes no 

contexto do ensino superior.  

 

1.4 Satisfação acadêmica  de estudantes de cursos superiores 

 

A universidade tem se mostrado importante para o desenvolvimento intelectual e 

vocacional de estudantes, pois oferece uma partilha de ideias e conhecimentos teóricos e 

práticos, trocas de experiências, interações entre alunos, professores e os demais membros que 

fazem parte desse contexto, o que prova a busca por uma melhor compreensão por parte de 

pesquisadores sobre as interações que ocorrem no ambiente do ensino superior especialmente 

a satisfação acadêmica.  

A satisfação acadêmica se refere à avaliação subjetiva de toda experiência associada à 

educação. Sendo definida como um estudo psicológico resultante da confirmação, ou não, das 

expectativas dos estudantes com a realidade acadêmica por eles vivenciada (CHEN e 

JARADEEN, 2012)19. O ingresso de jovens na educação superior, traz consigo distintas 

mudanças na vida dos estudantes. Expectativas em relação ao curso de graduação escolhido, 

se vão se tornaram bons profissionais, se terão um bom desempenho acadêmico e se a 

formação contribuirá para que esses anseios sejam sanados. Desta forma o curso de graduação 

                                                           
19  CHEN HS, Lo HS. Development and psychometric testing of the nursing student satisfaction scale for the 

associate nursing programs. J Nurs Educ Pract. 2012 Aug; 2(3):25-37. 3. Jaradeen N, Jaradat R, Safi AB, 

Tarawneh FA. Students satisfaction with nursing program. Bahrain Med Bull. 2012 Mar; 34(1):1-6. 

JARADEEN N, JARADAT R, SAFI AB, TARAWNEH FA. Students satisfaction with nursing program. 

Bahrain Med Bull. 2012 Mar; 34(1):1-6. 
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será o ambiente de formação destes estudantes capaz de produzir interferências positivas e 

negativas na sua construção como acadêmico e futuro profissional. 

Schleich (2006) aponta que não há um consenso quanto ao que se constitui a satisfação 

discente. Esta discorre que alguns autores entendem a satisfação acadêmica como uma 

avaliação cognitiva que o estudante faz dos resultados de suas experiências educacionais 

recebendo influência da instituição. Já outros autores, asseguram que a satisfação está em 

exercer o papel de estudante.  

Para Astin (1993) apud Schleich (2006)20, as medidas de exultação contemplam o nível 

de satisfação do estudante com a totalidade da experiência com a formação e os aspectos 

específicos como a qualidade da instrução, o contato com os professores e colegas, o 

currículo, a administração da universidade e suas instalações e recursos, além da percepção do 

estudante com o ambiente acadêmico e intelectual da instituição. 

A satisfação acadêmica está diretamente interligada com a qualidade da aprendizagem 

dos estudantes, podendo ser afetada ainda pelas características da instituição e pelo modo que 

os discentes veem e compreendem o ambiente de ensino que está inserido. Levando em 

consideração a qualidade do curso, a relação entre teoria e prática, a forma de avaliação, as 

relações construídas com professores e colegas de curso, o currículo, a administração da 

universidade e suas instalações serem adequadas ou não.   

Em estudos diversos, a satisfação acadêmica é apontada como o elemento de grande 

valia para a avalição institucional e de contextos educativos, possibilitando as instituições se 

reorganizarem e se adaptarem as necessidades dos seus clientes. Esta também é vista como a 

mediadora da integração social e acadêmica do estudante influenciando diretamente em sua 

permanência ou não no ensino superior.  

 

 

Os estudos sobre a satisfação acadêmica contribuem para medir como as instituições 

atendem efetivamente o que os estudantes querem, aquilo de que precisam e 

esperam. Da mesma maneira, investigar a satisfação do estudante, por uma ampla 

variedade de experiências com a formação, possibilita à instituição conhecer o que 

ela tem como ponto forte, bem como melhorar outras áreas, além de servir de apoio 

ao processo de planejamento e de melhoria dos programas e serviços para o 

estudante, aumentando a satisfação do estudante com sua experiência acadêmica 

(LOW, 2000; SANDER e CHAN, 1997, apud SCHLEICH, 2006). 

 

Compreender a importante relevância que a integração acadêmica possui dentro de uma 

instituição de nível superior é possibilitar a adequação dos seus meios e recursos para fornecer 

                                                           
20 Schleich, A. L. R. (2006). Integração na educação superior e satisfação acadêmica de estudantes 

ingressantes e concluintes. Dissertação de Mestrado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas. 
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uma prática educativa que vá de encontro com o que é almejado pelos estudantes. Além de 

fornecer informações para elencar mudanças na prática educativa, serve como orientador para 

melhorias na inclusão de programas de apoio ao estudante de modo que estes possam se 

integrar e desenvolver suas habilidades sociais e acadêmicas e assim promover uma maior 

possibilidade de permanência dentro da instituição valorizando os pontos positivos da 

universidade e refletindo na evolução acadêmica do aluno para atingir a principal meta destes 

que é a realização profissional.   

Schleich (2006) dispõe no seu trabalho de mestrado intitulado “Integração na educação 

superior e satisfação acadêmica de estudantes ingressantes e concluintes” alguns instrumentos 

que visam proporcionar a medição da satisfação acadêmica de estudantes no ensino superior. 

Utilizaremos destes instrumentos citados pela autora para que possa melhor compreender 

como é medido a satisfação de estudantes dentro das IES, cito aqui dois desses instrumentos 

que contribuem com esta pesquisa e que possibilita um melhor entendimento da forma como é 

possível compreender a satisfação acadêmica.21 

 O primeiro instrumento citado no trabalho trata-se do College Student Satisfaction 

Questionnaire – CSSQ criado por Betz, Klingensmith e Menne em 1970. Com a finalidade de 

fornecer um instrumento psicometricamente eficaz para avaliar a satisfação dos estudantes e 

proporcionar mais informações aos componentes da satisfação acadêmica. Neste instrumento 

foi definido seis dimensões para pesquisar satisfação acadêmica: Politicas e Procedimentos; 

Condições de Trabalho; Compensação; Qualidade da Educação; Vida social e 

Reconhecimento. Essas dimensões buscavam compreender as atividades e o progresso dos 

estudantes, o uso do tempo livre, as condições físicas da vida acadêmica, o esforço necessário 

para alcançar os resultados acadêmicos, condições acadêmicas relacionadas ao 

desenvolvimento intelectual e vocacional do estudante, as oportunidades para encontros 

socialmente relevantes e a aceitação do estudante como um indivíduo de valor. 

Outro instrumento que possibilita conhecer a satisfação destes estudantes é o 

Questionário de Satisfação Acadêmica (QSA) de Soares, Vasconcelos e Almeida/ 

Universidade do Minho - Portugal (2002). Trata-se de um questionário de auto relato que 

busca avaliar o grau de satisfação dos estudantes associando aspectos diversos da experiência 

universitária. O QSA procura ponderar as dimensões de satisfação social, institucional e 

                                                           
21 Melhor entendimento ver: SCHLEICH, Ana Lúcia Righi. Integração à educação superior e satisfação 

acadêmica de estudantes ingressantes e concluintes: um estudo sobre relações. Campinas, São Paulo, 

2006.p. 54-57. Disponível  em: 

https://www.escience.unicamp.br/pes/admin/projetos/documentos/documento_5101_Schleich,AnaLuciaRighi.pd

f. 

https://www.escience.unicamp.br/pes/admin/projetos/documentos/documento_5101_Schleich,AnaLuciaRighi.pdf
https://www.escience.unicamp.br/pes/admin/projetos/documentos/documento_5101_Schleich,AnaLuciaRighi.pdf
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curricular. Busca comtemplar a qualidade das relações estabelecidas dentro do contexto da 

universidade e fora dele, as características e atividades inerentes ao curso e a infraestrutura e 

serviços disponíveis na instituição.   

Schleich, Polydoro e Santos (2006), também contribui com a investigação sobre a 

satisfação de acadêmicos de cursos superior. Em conjunto proporão uma escala para 

investigar a satisfação do estudante de ensino superior abrangendo uma variedade de aspectos 

relacionados ao curso, à instituição e às oportunidades de desenvolvimento pessoal e 

profissional, bem como os aspectos relacionais envolvidos no contexto acadêmico.  

Portanto, esses instrumentos que visam à busca pela compreensão de como surge à 

satisfação acadêmica dos estudantes do ensino superior, colabora para construção de um perfil 

do que é satisfação, já que esta é relativa a cada aluno, e conhecendo esse perfil é através dele 

que se torna possível ocorrer alterações por parte da universidade nos pontos que deixam a 

desejar para que as expectativas dos estudantes sejam supridas da melhor forma possível 

contemplando assim a todos os níveis que possam satisfazer a vida acadêmica destes 

estudantes. 

 

 

A satisfação acadêmica contempla uma variedade de aspectos relacionados ao curso, 

à instituição e às oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, bem 

como os aspectos relacionais envolvidos no contexto acadêmico. Essa dimensão 

mais afetiva e emocional da vida acadêmica dos estudantes tem sido incluída nos 

estudos, uma vez que pode afetar sua integração (SCHLEICH, 2006, p. 58).  

  

 A satisfação discente é influenciada por diversos fatores, ligados às relações pessoais 

que são inerentes ao estudante e a fatores institucionais que se alistam com a experiência 

educacional. É através da compreensão de como acontece esses dois fatores que se 

compreende como a satisfação ocorre. Ressaltando que o estudante é o centro do processo.  

A universidade não deve considerá-lo apenas como cliente, mas como um parceiro para 

desenvolver a aprendizagem. O estudante parceiro não é um "aluno produto" a ser processado 

como matéria-prima, nem um "aluno cliente" do lado de fora do balcão de atendimento, mas 

um participante ativo no processo de ensino/aprendizagem que se comporta como um sócio 

em relação à escola (REINERT; REINERT, 2005, apud SOUSA e REINERT 2010)22. Tratar 

o estudante da educação superior como algo pronto é desconsiderar os déficits que ocorreram 

                                                           
22 SOUZA, Saulo Aparecido de. REINERT, José Nilson. Avaliação de um curso de ensino superior através 

da satisfação/insatisfação discente. Avaliação (Campinas) vol.15 no.1 Sorocaba  2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772010000100009. Acesso em: 15 de out. de 

2017 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772010000100009
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no seu processo de educação escolar, é deixar de lado o rompimento das relações que ocorrem 

com o ingresso nas IES, é desconsiderar um método que apoie as dificuldades que são 

encontradas no decorrer da graduação, é não suprir com as expectativas e anseios acadêmicos 

e profissionais destes, é pautar exigências descabidas por docentes que cobram produção mais 

não produz orientação.  

No contexto do curso de Pedagogia, é de extrema importância perceber como o discente 

da graduação vivencia a satisfação acadêmica. Já que ao mostrar insatisfação com o curso 

pode ser identificada fontes de sofrimento e estresse com sua vida estudantil, com o futuro 

profissional, com as relações de trabalho, com os diferentes sujeitos e contextos nos quais 

atua. 

 Desse modo a relevância de se encontrar a satisfação por parte dos estudantes dentro do 

curso de graduação em Pedagogia contribui como importante instrumento de avaliação e auto 

avaliação da eficácia e do sucesso dentro da instituição e fora dela agindo profissionalmente. 

Considero o pressuposto que essa insatisfação ou satisfação influencia diretamente no 

desempenho dos estudantes, afetando tanto a formação profissional, quanto as interações 

sociais, a integração, o desejo de desistência ou permanecia no curso, causando até prejuízos 

para a saúde mental e física. 

Reconhecer os possíveis níveis de satisfação e insatisfação dos estudantes pode 

contribuir para se estabelecer estratégias que busquem qualificar a aprendizagem e o 

desenvolvimento do estudante do ensino superior de modo a diminuir o desencontro entre a 

expectativa e o que a instituição proporciona. A partir das ideias até aqui expostas pondero 

importante explorar a relação entre integração na educação superior e satisfação docente no curso 

a que pertenço, o curso de Pedagogia.  

No próximo capítulo explico os passos selecionados para a realização dessa 

investigação, ou seja, a metodologia do estudo. 
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CAPÍTULO II- O CAMINHO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa é um processo pelo qual se desenvolve um conjunto de atividades 

objetivando a descoberta de novos conhecimentos, que conduzirão ao esclarecimento, 

resolução e reflexão de uma problemática levantada anteriormente. Por conseguinte, a 

pesquisa se traduz na busca de esclarecimento de questões na qual há uma problemática a ser 

conhecida.  

A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação 

desenvolvida na aplicação do método do trabalho de pesquisa. O presente capítulo propõe 

apresentar os caminhos metodológicos percorridos para a concretização desta pesquisa. Aqui 

falarei sobre trajeto percorrido unindo teoria e prática para o desenrolar desta atividade de 

pesquisa. Nestas linhas está o tipo de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, a 

caracterização do campo de pesquisa, como também os sujeitos autores de suas histórias.   

Com o intuito de compreender como se dar o processo de formação superior e as 

dificuldades encontradas nesse percurso busquei desenvolver uma metodologia de pesquisa 

que abranja os enfoques desejados e possa contribuir com resultados que construam novos 

conhecimentos. 

Considerando pesquisa como um conjunto de atividades que objetiva a descoberta de 

novos conhecimentos, e utilizando as palavras de Marconi e Lakatos que compreende está 

“como um procedimento formal, como método reflexivo que requer tratamento científico e se 

constitui no caminho para reconhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais” (2010, 

p. 142)23. Sendo segundo Gil (2002)24 um “procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (p. 17), ou seja, o 

desenvolver de uma pesquisa se traduz na busca sistemática para a resolução de um problema 

anteriormente levantado, para que possa ser respondido, leva-se em conta aspectos sociais 

conhece-se a realidade investigada e agrega novos conhecimentos e novas perspectivas a esta.   

Na esteira dessas ideias é possível notar a relevância que possui o ato de pesquisar 

dentro de uma realidade para produzir conhecimentos novos e novas perspectivas. Assim, 

compreendemos a disposição de se construir uma pesquisa que transforme e aumente o 

conhecimento de ambos, pesquisador e pesquisado, envolvidos no processo dos saberes, 

intervenções, comportamentos e ações sociais. 

                                                           
23 LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª ed. 

São Paulo: Atlas -2010. 
24 GIL, António Carlos . Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. São Paulo. Atlas S.A, 2008. 
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Inicialmente realizei um estudo bibliográfico que possibilitou um embasamento teórico 

para concretização da pesquisa. Nos ancoramos em autores como: Amaral (2013), Magalhães 

(2013), Schleich (2006) e Santos (2013). Através dessas leituras intencionamos melhor 

entendimento da temática, fornecendo uma base de conhecimento que revela as possibilidades 

e a relevância do bem-estar discente para a formação.  

Alves Mazzoti (2001, p.48)25 apontam que a análise bibliográfica ajuda o pesquisador à 

“[...] definir melhor o seu objeto de estudo e a selecionar teorias, procedimentos e 

instrumentos” para que conhecendo a problemática a ser estudada possa comparar, refletir e 

aprimorar o conhecimento. A análise de bibliografia, portanto, é fundamental em todo 

trabalho cientifico e fornece o embasamento para sua construção. 

Optei por uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma vez que:  

 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2012. p. 21-22)26. 

  

Essa abordagem proporciona uma compreensão da realidade social investigada a partir 

do universo das relações humanas construída no âmbito da sala de aula. A pesquisa qualitativa 

permite também conhecermos tanto o discente quanto o docente no cenário da educação 

superior. Já que possibilita que as pessoas investigadas tenham maior participação no 

processo, ao tempo que a preocupação em dar sentidos e significados se institui de forma 

efetiva. 

Richardson (2007, p.90)27 caracteriza a pesquisa qualitativa como uma tentativa de uma 

“compreensão detalhada dos significados e caraterísticas situacionais apresentados, em lugar 

da produção de medidas quantitativas de características ou de comportamento”, na pesquisa 

qualitativa a coleta e a análise de dados não é baseada em quantificações ela busca analisar e 

descrever o fenômeno em sua forma complexa.  

                                                           
25 ALVES MAZZOTTI, Alda Judith. Relevância e Aplicabilidade da pesquisa em educação. Faculdade de 

Educação da Universidade Estácio de Sá. Cadernos de Pesquisa, n.113, p 39-50. 2001. 
26 MINAYO, Cecília de Sousa (organizadora). Pesquisa social: teoria, método e criatividade/ Suely Ferreira 

Deslandes, Romeu Gomes. 31. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
27 RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A, 

2012. 
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O seu objetivo em si está no “aprofundamento da compreensão de um fenômeno social” 

(RICHARDSON, 2007, p.102) através de análises que qualificam o sujeito que está envolvido 

e são atores do fenômeno estudado. O uso dessa abordagem, portanto, propicia o 

aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas 

relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada, 

buscando-se o que era comum, mais permanecendo, entretanto, aberta a perceber a 

individualidade e os múltiplos significados.   

Para o desvelar de uma pesquisa qualitativa os dados coletados são predominantemente 

descritivos. Os materiais adquiridos nessas pesquisas são ricos em descrições de pessoas, 

situações vividas por estas e acontecimentos da realidade.  É importante da ressalva que este 

tipo de pesquisa é obtido de forma direta, entre pesquisador e pesquisado sendo que a 

preocupação principal está em retratar a perspectiva dos participantes da pesquisa.  

Na sombra das ideias levantadas anteriormente optei como instrumento de coleta de 

dados da pesquisa em um primeiro momento, o questionário com questões abertas e fechadas. 

Este instrumento pode ser conceituado como técnica de investigação social composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o “proposito de obter informações 

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

temores, comportamentos presente e passado” ( GIL, 2008, p.121)28, este, pois é um 

instrumento de coleta de informações que atinge o maior número de pessoas simultaneamente, 

além de obter respostas mais rápidas e exatas e principalmente a liberdade de respostas já que 

garante o anonimato assim como, a flexibilidade de horário para a obtenção de resposta as 

questões propostas.   

Para a obtenção mais detalhada do objeto pesquisado e uma maior liberdade de resposta 

pelos pesquisados, o questionário misto cooperará de forma prática, pois contribuirá para a 

análise dos dados e “permite observar as características de um indivíduo ou grupo” 

(RICHARDSON, 2012 p. 190). As caraterísticas obtidas pelo questionário possibilitam 

conhecer melhor o grupo pesquisado, não só a análise pelo pesquisador mais também pode 

ajudar outros especialistas ou pesquisadores que pretendem conhecer determinada realidade.  

Outro instrumento de pesquisa utilizado para desenvolver este trabalho foi o memorial. 

Os relatos de experiências narrados a cada página proporcionaram a análise e a reflexão sobre 

a questão central do estudo. Escolhi o memorial porque acredito que retornar as experiências 

passada e narrar, é preservar os sentidos sociais, as perspectivas de vida.  A vida, as 

                                                           
28 GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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experiências que são comuns a cada pessoa podem ser tomadas como fonte de pesquisa, 

através da análise e reflexões, que são provocadas por estas, pode-se produzir saberes, 

conhecimentos e reflexão para a pesquisa. 

Para Benjamin (1994, p. 205)29, 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.  

 

 

Nesta perspectiva pode-se perceber que as narrativas são fundamentais, pois utilizando- 

se delas as pessoas se comunicam, trocam experiências através da narração de histórias. 

Entretanto a narrativa é inconclusa já que traz consigo a marca do narrador, a subjetividade. 

“[...] as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, funcionam como potentes 

mecanismos de subjetivação. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que 

fazemos coisas com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco”. 

(LARROSA, 2011, p.21)30. Portanto, temos nas narrativas o instrumento essencial para 

compreensão das experiências descritas nos memoriais. 

Como diz Walter Benjamin (1985, p. 198)31, “a experiência que passa de pessoa a 

pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores”, por este caminho o narrador constrói 

sua história pelas experiências narradas por outras pessoas. Através dessa ideia e associando 

aos propósitos desse estudo, elegemos a elaboração de memoriais para a coleta de dados por 

compreender que as narrativas feitas pelo discente do curso de Pedagogia causam a 

proximidade com o tema estudado.  

Sobre o lócus do estudo, trata-se do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da 

Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, localizada na 

cidade de Picos-PI. A sua relevância quanto à formação docente é um contributo para a o 

desenvolvimento da investigação proposta, já que o curso no qual se destina a pesquisa é um 

dos mais antigos e importantes para a formação de professores.  

Os participantes desse estudo são estudantes do curso de Pedagogia da referida 

universidade. Buscando um aporte através de histórias de vida, que além de apregoarem as 

                                                           
29 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. 
30 LARROSSA, J. Experiência e alteridade na educação. In: Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, 

v.19, n2, p.04-27, jul./dez. 2011. 
31 BENJAMIN, W. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. In: Os pensadores. São Paulo: 

Abril Cultural, 1975. 
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experiências vividas pelos seres humanos oferecem significações diversas aos relatos 

compondo assim a sua própria vida.  Trazem significações relevantes para a concretização da 

pesquisa, bem como a produção de novos conhecimentos que vai além do relato de vivências 

e se transforma no fio condutor, construtor e conhecedor de saberes. A seleção dessas pessoas 

se deu em um primeiro momento através da aplicação de um questionário misto onde ao ser 

respondido pude identificar o perfil de partícipes que pudesse me levar ao alcance dos 

objetivos do estudo.  

Primeiramente conversei com alunos ingressantes no curso, apresentei os objetivos da 

proposta, assim como os procedimentos escolhidos para realizar a investigação. Dito isso, 

apliquei o questionário para um grupo de 17 (dezessete) discentes, sendo 15 (quinze) 

mulheres e 2 (dois) homens. Com uma faixa etária de até vinte anos cerca de 9 (nove) 

discentes; de vinte e um a trinta anos cerca de 6 (seis) discentes e com mais de trinta apenas 1 

(um) discente. 

Ao perguntar se pretendiam continuar no curso todos os dezessetes responderam 

afirmativamente. Se exerce alguma atividade remunerada foi identificado 10 (dez) discentes 

que não exerciam nenhuma atividade enquanto que 7 (sete) discente afirmaram que 

desenvolvem atividades remuneradas. A atividade remunerada para 2 (dois) discentes ocupa 

apenas um período do dia; 2 (dois) discentes trabalham em tempo integral e 3 (três) discentes 

ocupam períodos alternados de tempo.  

O questionário ainda indagou sobre a retenção em disciplinas. Para esta questão foi 

percebido que dos 17 (dezessete) discentes ingressantes apenas um havia ficado retido em 

uma disciplina. Questionei ainda se os estudantes ingressantes participavam de algum 

programa ou recebem bolsa. O resultado para esta questão foi negativa por 13 (treze) 

discentes e afirmativa para 4 (quatro) discentes que dizem receber Bolsa de Auxilio Estudantil 

(BAE). 

O mesmo questionário foi aplicado aos concluinte do curso de Pedagogia da UFPI. 

Abordamos um grupo de 16 (dezesseis) pessoas: maioria são do sexo feminino, um total de 13 

(treze) mulheres e apenas 3 (três) do sexo masculino. A faixa etária de 11 (onze) discentes 

está entre os vinte e um a trinta anos, sendo 5 (cinco) discentes com mais de trinta anos de 

idade. Todos pretendem concluir a graduação em Pedagogia. 

Sobre o exercício de alguma atividade remunerada 11 (onze) dos 16 (dezesseis) 

questionados responderam que sim e 5 (cinco) discentes responderam negativamente. O 

tempo destinado a realização da atividade remunerada para 5 (cinco) discentes é apenas em 
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um período do dia, para 7 (sete) concludentes o tempo destinado ao trabalho é tempo integral 

e para 2 (dois) discentes a atividade remunerada é em períodos alternados do dia. 

Quanto à retenção em alguma disciplina 5 (cinco) discentes responderam que sim, 10 

(dez) discentes responderam que não, nunca ficaram retidos em nenhuma disciplina durante 

os anos de curso e 1 (um) discente não respondeu à essa pergunta. Quanto à participação em 

programas de apoio ou bolsas 9 (nove) dos 16 (dezesseis) discentes responderam que 

possuem bolsas, BAE e Pibid- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência, e 7 

(sete) responderam que não possuem bolsas/programas. 

Feita a aplicação dos questionários o passo seguinte para a escolha dos participantes do 

memorial, foi à seleção de cinco discentes ingressantes e cinco discentes concluintes do curso 

de Pedagogia. Considerando os critérios: exercício de atividade remunerada em tempo 

integral, participação em algum programa / recebe bolsa de auxílio. O convite foi feito e de 

forma aleatória os participantes foram selecionados, dentre aqueles que manifestaram 

interesse em participar.  

Em um segundo momento, já feito à escolha dos participantes foi entregue a estes um 

caderno confeccionado para que narrassem suas experiências dentro do curso de Pedagogia. 

Estes participantes da pesquisa me contaram sobre os desafios vividos no curso, experiências, 

perspectivas e relações construídas dentro da educação superior. 

Como assinala Cunha (1997)32, “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”. As pesquisas narrativas devem ser entendidas como uma 

forma de compreender a experiência humana, o pesquisador então tem o papel de interpretar 

os textos e partindo destes criar um novo texto. 

Quando recorremos à narrativa para compreendermos o sujeito esse instrumental 

legitima o papel do ser humano como produtor de conhecimentos cujas experiências são ricas 

fontes de “dados.” Kramer (1998, p.23)33 contribui afirmando que “resgatar a história das 

pessoas significa vê-las reconstituírem-se enquanto sujeitos e reconstituir também sua cultura, 

seu tempo, sua história, re-inventando a dialogicidade, a palavra”.  Logo, o pesquisador 

necessita compreendê-los de forma dinâmica, pois envolve vidas e histórias narradas a partir 

dos espaços multifacetados em que se encontram.  

                                                           
32 CUNHA, M. I. da. CONTA-ME AGORA!: AS NARRATIVAS COMO ALTERNATIVAS 

PEDAGÓGICAS NA PESQUISA E NO ENSINO. Rev. Fac. Educ., São Paulo, v. 23, n. 1- 2, jan. 1997 . 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-25551997000100010 . Acesso 

em: 20 de agosto de 2017. 
33 KRAMER, S. Histórias de professores: leitura, escrita e pesquisa em educação. São Paulo: Ática, 1998. 
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Como procedimento de análise de dados e para uma melhor interpretação das memórias 

narradas pelos interlocutores nas escritas no caderno memorial optei pela análise de conteúdo 

seguindo os postulados de Bardin 201034 “[...] não se trata de um instrumento, mas de um 

leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por 

grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações.” (p.31) Este conjunto de técnicas de análise de conteúdo é o propulsor para 

que possa conhecer a realidade acadêmica dos interlocutores desta pesquisa já que, como 

aponta a autora, este instrumento propõe um leque de implementos que possibilitou a 

compreensão e reflexão sobre a temática estudada. 

O conteúdo presente na comunicação, na fala humana, é tão rica e apresenta tantas 

variações de ideias que é possível dentro de uma visão, lhe atribuir diversos significados, que 

ao ser percebida pelo pesquisador tornam- se fundamentais para desenvolver uma variedade 

de interpretações. A análise de conteúdos é importante para a construção desta pesquisa, pois 

através dessa técnica, que consiste em avaliar de forma sistemática o corpo de textos, é 

possível desvendar os enlaces narrados pelos sujeitos da pesquisa para uma compreensão 

posterior. 

 Através deste procedimento de análise dos memoriais as portas se abriram para o 

conhecimento de aspectos e fenômenos da vida social que de outro modo seria inacessível. 

Nas palavras de Bardin (2010, p. 42) entendemos o conceito de análise de conteúdos como: 

 

 

Um conjunto de técnicas de analise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, de mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

Dessa maneira, temos um conjunto de técnicas que possibilita a análise das narrativas 

registradas nos memoriais, assim compreendo que a escrita dos participantes traz descobertas 

que estão por traz das narrativas e que se tornou fonte para concretizar este trabalho. Este tipo 

de análise requer rigorosidade e método para que possa provocar a abertura da compressão 

além das palavras escritas nos memoriais. 

 Deste modo, após apreciarmos as ideias que amparam o método de análise defendido, 

nos respaldamos nas orientações de Bardin (2010, p. 88) que aponta o método de pesquisa 

análise de conteúdo com as seguintes fases para a sua condução: “1) a pré-análise; 2) a 

exploração do material; 3) o tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação”.  Os 

                                                           
34 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa: Edições70, 2010. 
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elementos que compõe os percebidos desta pesquisa estão organizados e apresentados a partir 

do contexto cronológico determinado anteriormente, para que se possa atingir os objetivos do 

trabalho e a aproximação com os registros feitos pelos discentes através do memorial.  

A partir da leitura dos memoriais escritos pelos 10 (dez) participantes do estudo 

estabelecemos os critérios defendidos por Bardin (1979) e definimos três categorias de 

análises dos dados, a saber: A motivação para ingressar e permanecer no curso de Pedagogia, 

a adaptação às exigências acadêmicas e a integração acadêmica. 

Na sequência trataremos das análises dos dados coletados em suas respectivas 

categorias respeitando a questão norteadora e os objetivos desse estudo. 
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CAPITULO III – A MOTIVAÇÃO, ADAPTAÇÃO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA:   

REFLEXÕES A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS NARRADAS 

 

Este capitulo, é destinado a análises das narrativas produzida nos memoriais pelos 

discentes ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, 

que contribuirá de forma significativa para a compreensão da temática deste trabalho. A 

discursão será construída a partir das concepções que os estudantes têm sobre as categorias da 

motivação, adaptação e integração acadêmica, sob os fios condutores do nosso referencial 

teórico. 

 

3.1 A motivação para ingressar e permanecer no curso de Pedagogia 

 

O processo de escolha de um curso de graduação representa um momento crítico para os 

estudantes. Para estes a escolha pelo ingresso no ensino superior traz consequências de 

naturezas variadas, atingindo a vida destes como acadêmico, profissional e o social. Os 

motivos que influenciam os estudantes na escolha de um curso superior podem ser diversos. 

Essa escolha geralmente envolve alguma insegurança, indecisão, confusão, medo e ansiedade. 

O que pode resultar numa decisão conservadora, optando assim por cursos mais tradicionais 

ou em escolhas na véspera do vestibular (SOARES, 2007). 35 

Pode-se entender a escolha do ingresso em um curso superior pela perspectiva 

vocacional, quando se escolhe um curso por perceber que este seria o ideal para se realizar 

pessoalmente e profissionalmente e pela perspectiva que leva em conta fatores externo, ou 

seja, pelo mercado de trabalho, influência de amigos ou para melhoramento profissional e 

pessoal. Biase (2008) 36 conclui que o processo de decisão pode sofrer influências tanto 

internas quanto externas, ou de ambas, dando suporte às duas perspectivas teóricas. 

O intercruzamento entre tais variantes pessoais e contextuais é o que confere uma opção 

madura (MOURA, MENEZES, 2004) 37.  Podemos citar a aptidão, vocação e afinidade, assim 

como a realização pessoal e projetos sociais, a curiosidade e o “gosto” pela disciplina durante 

a vida escolar, pela profissão em si, influência familiar e o desejo de continuar os estudos 

                                                           
35 SOARES, F. L. B. A escolha no ensino superior: fatores de decisão. 2007. 125 f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Economia) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2007. 
36 BIASE, E. G. Motivos de escolha do curso de graduação: uma análise da produção científica nacional. 

2008. 136 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2008. 
37 MOURA, C. B.; MENEZES, M. V. Mudando de opinião: análise de um grupo de pessoas em condição de 

re-escolha profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, v. 5, n. 1, p. 29-45, 2004. 
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como motivos que entusiasmam a escolha de um curso ou outro. Aponto um outro motivo que 

tem se destacado para a escolha de ingressar no ensino superior que são as condições 

socioeconômicas. Zago (2006)38 marca que estudantes de origem populares escolhem cursos 

menos concorridos, pois, segundo estes a porcentagem de aprovação é maior. Trata-se então 

de uma escolha baseada na realidade social no qual o futuro discente está inserido e esta 

escolha vai dar novos significados a situação financeira, o ingresso traria a mudança para a 

realidade em que este estudante estaria inserido. Assim como na escolha do curso, os motivos 

para permanência também são vários. Podemos citar o relacionamento com os amigos do 

curso, a performance acadêmica, assistência financeira, identificação pessoal que surge 

anteriormente ou no decorrer do curso, o mercado de trabalho promissor e a profissão vista 

como interessante.  

Nessa discussão, questiono os partícipes do estudo sobre a motivação para ingresso e 

permanência no curso. Identifico os motivos de escolha do curso: sistematização das 

informações dadas nas aulas, à realização profissional possibilitada pelo curso e o crescimento 

pessoal como pontos que influenciam diretamente na permanência e desistência da graduação. 

Destaco aqui que são vários os fatores que contribuem para o ingresso e permanência já que, 

as mudanças que ocorreram durante o processo de transição família-escola para a 

universidade acarretam uma maior independência e maiores responsabilidades para se 

construir profissionalmente. 

 Nas falas dos discentes identifiquei que o ingresso no curso se deu em sua maioria 

pela indicação de pessoas próximas ao estudante, que observando o trabalho, a troca de 

experiência surge o interesse pelo curso. Outro ponto de influência para o ingresso é já 

possuir uma atividade voltada para a área do curso e daí surge o interesse em se aprofundar na 

área de atuação. É importante destacar que ao optar por uma carreira, é preciso identificar 

quais fatores podem motivar uma pessoa. Os indivíduos procuram basearem-se em suas 

próprias expectativas, informações que possam ter recebido do meio ambiente ou mesmo 

recompensas. 

Diversos fatores podem ser condicionantes no ato da escolha do curso superior. 

Aspectos econômicos, sociais e culturais, tais como, custos envolvidos, prestígio, 

estabilidade, retorno financeiro, grau de dificuldade no processo seletivo e influência da 

família, além de fatores pessoais, como, gosto e vocação, são determinantes no processo de 

escolha do curso superior.  

                                                           
38 ZAGO, N. Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes universitários de 

camadas populares. Revista Brasileira de Educação, v. 11, n. 32, p. 226237, 2006. 
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 Nesse sentido é importante compreender que o que motiva o ingresso no ensino 

superior é um conjunto de interesses que surgem em conformidade com a realidade, o que 

cada um almeja e principalmente o ingresso no mercado de trabalho. Em conformidade com 

as memórias narradas pelos discentes deste estudo foi possível entender essa motivação. 

Aponto adiante essas impressões de forma separada, iniciando com a fala de alunos 

ingressantes no curso e posteriormente com os concludentes da graduação. 

 Para os ingressantes os motivos de escolha do curso: 

 

 

Eu escolhi este curso com o proposito as minhas características, pois sempre fui bom 

de repassar conteúdos para outras pessoas e me dava bem nos seminários [...] a 

questão também dos meus amigos que estavam no curso e estavam apaixonados e 

envolvidos como pessoa, e com estas motivações fizeram escolher este curso (I 1, 

2017) . 

 

A área da educação infantil sempre fez parte da minha vida, pois desde muito cedo 

meu nome era lançados para monitoria de programas sociais voltados para o publico 

infantil [...] surge a pedagogia na minha vida, todos ao meu redor me incentivaram a 

fazer o curso, diziam eles que eu levava jeito com crianças, e quando me dei conta já 

estava com essa ideia fixa na minha cabeça [...] optei pela pedagogia e aqui estou, 

cada dia mais apaixonada pelo curso e se tudo der certo, irei concluir com a graça do 

Pai  (I 2, 2017). 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia até então nunca tinha sido minha primeira 

opção de curso, em todos os vestibulares que já havia feito, administração sempre 

foi o meu objetivo. No ano de 2016 escolhi o curso de pedagogia, por ser um curso 

de bem amplo e com grande oferta no mercado de trabalho ( I 3, 2017).  

 
Motivação para ingressar e permanecer no curso é uma realização muito grande, um 

sonho realizado[...] por ser uma pessoa fácil de comunicação, gostar muito de 

crianças e adolescentes, por saber me comunicar com eles[...] (I4, 2017). 

 

Eu gosto de falar que foi a Pedagogia que me escolheu, pois todos os meus estudos 

até aqui foram para licenciar em sala de aula, mas nunca tinha trabalhado como 

professora. Eu estudei o ensino médio na escola normal e fiz o pedagógico [...] 

mesmo assim continuei trabalhando no administrativo. [...] quando comecei a 

estudar no curso, logo fui chamada para trabalhar finalmente como professora, 

comecei a estudar e trabalhar, juntando teoria e pratica, e fiquei muito feliz, então 

comecei a entender porque sempre quis fazer Pedagogia, amo estar em sala de aula; 

adoro meus alunos, estou maravilhada com o curso (I5, 2017).  

 

  Nas falas percebo que a influência externa ao contexto familiar é um fator de grande 

importância para a decisão da escolha do curso. Para Silva e Machado (2006)39 a significativa 

correlação entre a escolha profissional e a interferência da família tem perdido força, entrando 

                                                           
39 SILVA, W. R.; MACHADO, M. A. V. Motivos que levam os alunos a cursar graduação em 

administração: um estudo nas instituições públicas e privadas do estado da Paraíba. In: ENCONTRO 

NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EMADMINISTRAÇÃO, 30., 2006, 

Salvador – BA. 
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em seu lugar influências externas ao grupo familiar se destacam. A situação econômico-social 

tem contribuído para esse declínio ao antecipar o ingresso do “filho” no mercado de trabalho, 

passando este, então, a ser influenciado pela atividade que executa experiência adquirida, 

colegas de trabalho / amigos, entre outros.  

Nessas linhas narrativas foi possível perceber como é amplo e individual a motivação 

para ingresso no curso.  A afinidade e influência dos amigos, o incentivo de pessoas próximas 

a estes, não ser o curso que procurava para ingressar, mais pela amplitude e possibilidades de 

atuação na área foi escolhido como curso de graduação, ser uma realização pessoal e por ter 

habilidades com crianças, continuação do aperfeiçoamento como profissional licenciado, 

gostar da sala de aula, ter um bom relacionamento com alunos e por gostar do curso são 

algumas das motivações para o ingresso. A opção por um curso universitário e, por 

conseguinte, da profissão não é uma tarefa fácil e exige atenção, pois os resultados dessa ação 

os acompanharão durante toda a vida. Além disso, existem diferentes motivos que interferem 

nessa escolha, sejam eles intrínsecos (próprio do indivíduo) ou extrínsecos (influenciados por 

terceiros). 

É percebido em muitos cursos superiores que o ingresso se dá pela forma de acesso 

mais fácil, por ser o que a nota permite, por ser o curso que mais identifico dentre os que são 

ofertados no turno que posso estudar. Muitas vezes não se escolhe um curso de graduação 

pela vocação ou afinidade com a área, mais pela forma mais fácil de ingresso.  Pode-se 

perceber que além da influência que estes estudantes sofrem das pessoas que os rodeiam, há 

discentes participantes das narrativas que estão no curso por que se identificam e sempre 

sonharam em cursar. Isso gera uma grande diferença na formação, pois já há a priori uma 

motivação para se integrar e permanecer no curso, contudo os outros fatores que são 

indispensáveis para formação acadêmica, como o mau relacionamento com os professores e 

alunos podem dificultar essa permanência e conclusão do curso superior. 

Nesta perspectiva a motivação para o ingresso no curso para os discentes concludentes 

além do despertar do interesse pelo curso por pessoas do seu ciclo social estão à experiência 

com trabalhos na área, por acreditar na educação, por pretender concursos em nível superior. 

 

 

O ingresso no curso de Pedagogia veio com a influência da minha irmã que estava 

cursando pela UESPI, então eu que era o que me interessava devido conviver com 

ela e com ouvir falar tão bem do curso me identifiquei (C 1, 2017) . 

 

Os motivos pelos quais eu escolhi este curso, anteriormente se baseava na vontade 

de levar a quem precisava, alias não só educação, mas também, informação, pensei 
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muito antes de escolher pedagogia pois queria algo na área da psicologia e quando 

me deparei com a grade curricular decidi embarcar nessa jornada. Em resumo, foi 

pela educação, informação e a psicologia em atuação, nos diversos espaços escolares 

e ate não escolares, mas educacionais (C 2, 2017). 

 

A minha escolha deu-se a partir de experiências com trabalho socioeducativos (tive 

a oportunidade de trabalhar no CRAS como professora de teatro) ou seja vi na 

pedagogia oportunidade de trabalhar no espaço não escolar (C 3 ,2017). 

 

O curso de Pedagogia foi uma escolha, que faz parte de todo um processo para que 

eu possa um dia fazer um concurso publico a nível superior essa foi a minha 

motivação inicial (C 4, 2017). 

 

O curso de pedagogia não era minha primeira opção de curso, era na verdade  a 

ultima das que tinha escolhido [...] eu escolhi o curso  por ser o único das opções 

que eu tinha, que era na UFPI, e eu queria estudar em uma universidade federal por 

achar de qualidade. Quando passei no vestibular eu tinha apenas dezesseis anos eu 

não sabia ao certo o que fazer e comecei o curso muito pelo impulso de ter passado 

(C5, 2017). 

 

Observo que são diversos os interesses para o ingresso no curso. Principalmente o 

interesse além da docência que é possibilitado pelo curso. Nas palavras de Libâneo (1999, p. 

19) “[...] estamos em uma sociedade genuinamente pedagógica”, compreende-se as 

possibilidades de atuação do pedagogo nestes diversos âmbitos. Um leque de possiblidades 

para o aprimoramento da profissão que já exerce, a possiblidade de ir além da sala de aula. 

Noto aqui que o interesse em ingressar é a sua finalidade última que possibilitará a 

estabilidade através de um concurso público, como também a influência e prestígio da 

instituição.  

Nesse bojo, Bourdieu (2010, p. 73) 40 aponta que os indivíduos se caracterizam pela 

bagagem social herdada, caracterizado pelo capital cultural institucionalizado, que é 

basicamente formado por títulos escolares da família, e o capital cultural incorporado, que 

seria o patrimônio familiar subjetivo, ou seja, o “bom-gosto” cultural, o domínio da 

linguagem culta, o interesse pelas artes, vestuário e esportes. O capital cultural estaria 

estreitamente ligado à definição do destino escolar desse indivíduo, influenciando diretamente 

no desenvolvimento escolar e facilitando o aprendizado levando o indivíduo ao êxito 

educacional (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). 41 

O ingresso e a permanência no curso superior envolvem adequação, 

comprometimento, meios que disponha de uma integração para que se possa desenvolver as 

                                                           
40 BOURDIEU, Pierre. & PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema 

de ensino. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 
41 NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins. A herança familiar desigual e suas 

implicações escolares. In:_____ Bourdieu e a Educação. Belo Horizonte: Autentica, 2009. Cap.III. P. 29-48 
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competências de formação e de aprimoramento do conteúdo estudado com a finalidade de 

obtenção de um bom desempenho acadêmico e social dentro da universidade. Saber se 

organizar, sistematizar e priorizar as atividades que são propostas pela universidade requer 

uma habilidade de manejo das prioridades para que se possa contemplar o tempo de 

realização dessas atividades com as atividades de trabalho fora da universidade.  

A realidade dentro das universidades hoje é a do discente trabalhador que associa o 

trabalho e o estudo como forma de realização pessoal e profissional. Essa dualidade requer 

dos discentes uma sistematização do tempo para a realização de todas as atividades. Nos 

memoriais ainda na categoria motivação para ingressar e permanecer no curso foi posto um 

subitem que busca entender como acontecesse esse processo de sistematização das aulas, as 

atividades da universidade. 

Pelos ingressantes do curso foi narrado que: 

 

 

Minha vida acadêmica é bem corrida, porque estudo e trabalho, mas mesmo em 

meio a correria do dia a dia, procuro fazer e entregar  minhas tarefas na data 

marcada, e organizo o máximo que posso as informações dadas nas aulas, as vezes 

ate gravo as aulas, para ouvir em casa, mas claro, infelizmente nem sempre consigo 

me organizar nesse sentido, e sei que tenho muito a melhorar (I 1,2017). 

 

No meu curso eu acho que não organizo como de certo era pra organizar as 

informações da sala de aula, por conta que trabalho e tenho pouco tempo, mas pego 

as coisas muito rápido, e sempre que tenho tempo organizo os dados repassados, 

acredito que tenho que melhorar nesse quesito, mais consigo de certa forma 

organizar sim (I 2, 2017).  

 

O curso é bastante puxado, muito amplo em informações, por isso requer um tempo 

diariamente para estudar os conteúdos, que são repassados  na sala de aula. Requer 

muito esforço e dedicação dentro da vida acadêmica para poder enfrentar e superar 

os desafios que irão surgindo (I 3, 2017). 

 

Sim, ao máximo, fico atenta a tudo, pois cada professor tem seu jeito particular de 

dar aula, a maioria só quer a nossa atenção e a participação dos alunos nas 

aulas[...](I4, 2017). 

 

É obvio que tenho muitas dificuldades, tenho que fazer sacrifícios como muita 

gente, pois trabalho, tenho dois filhos, marido, é chato pois tenho que passar a maior 

parte do tempo longe deles[...] (I5, 2017). 

 

 

 A dificuldade de organização do tempo para suprir ambas as atividades de trabalho e 

das atividades da universidade requer dos estudantes uma sistematização do tempo para que 

se possa atender de forma competente em ambas. A divisão do tempo conforme a necessidade 

requer do aluno uma priorização do que tem que ser feito e o tempo que leva para realizar a 

atividade. Alguns discentes ingressantes em suas narrativas nos memoriais indicam a 



53 
 

dificuldade para se adequar, se organizar e cumprir bem ambas as atividades, mas possível de 

ser realizadas. Entretanto as narrativas de outro mostra que essa dificuldade de associar e 

cumprir com essas tarefas é difícil e muitas vezes não é possível realiza-las. 

  Para os alunos concludentes fazer uma sistematização mental do que é preciso ser 

feito, os recursos necessário e o tempo para a realização das atividades do curso e do trabalho 

é apontado como estratégia de estudo, assim como a necessidade de ter uma organização 

sistemática para se concluir o curso. É relevante entender, dentro das falas dos concludentes, 

que a organização do tempo dentro da relação trabalho e graduação é um dos fatores que 

contribuem para a conclusão do curso. 

 

 

Somente em minha cabeça, a escrita vem da necessidade maior em acumular ou 

decorar algo importante que não consigo raciocinar, mas de resto a organização do 

meu tempo e a sistematização deste ocorrem na minha mente (C 2, 2017). 

 

Sim, faço rascunhos e escrevo os pontos mais relevantes quando os professores 

explicam o conteúdo, meu esquema é “aula dada, aula estudada”(C 3, 2017). 

 

[...]acredito que para chegar ao fim de um curso, se faz necessário um processo de 

organização referente ao aprendizado, no meu caso esse processo se da mentalmente 

pois assimilo e organizo melhor as informações através  das explicações dos 

professores (C 4, 2017). 

 

Durante as aulas eu prefiro discutir com os professores e colegas os assuntos que 

estão sendo abordados, então nem sempre eu consigo sistematizar de forma escrita 

as aprendizados, mas tenho facilidade em compreender as explicações dos 

professores(C5, 2017). 

 

O processo de organização e sistematização das informações dadas nas aulas é fator 

preponderante para o desenvolvimento cognitivos dos acadêmicos. Como narrados pelos 

alunos concludentes, seja esquematizado através de anotações escritas ou mentalmente há a 

necessidade de organização das aulas para que não se acumule textos a serem lidos, trabalhos 

que precisam ser feitos, outras atividades extracurriculares e para que não atrapalhe as demais 

atividades que são realizadas dentro e fora da universidade. 

O ingresso no curso superior é motivado de diversas formas e por diversos sujeitos. Ao 

iniciar um curso superior o que se pretende com a dedicação de anos de estudos, é uma 

graduação que possibilite o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno. Conseguir se 

estabelecer financeiramente principalmente, requer que a escolha da graduação seja aquela 

que lhe proporcione a realização profissional, realização essa, que deve ser promovida dentro 

da graduação pela universidade para que se formem profissionais competentes, reflexivos e 

atores sociais, principalmente no curso de Pedagogia.  
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Não se torna um bom profissional se durante a graduação não se souber retirar o melhor 

do conhecimento que foi ofertado, se não criou momentos de reflexão, discursão e partilha de 

saberes. Se ao escolher se graduar em um curso que não agrega valores e não desperta o 

interesse em se dedicar para produzir um trabalho que acrescente, por se reciclar e procurar si 

desenvolver da melhor forma possível consequentemente o momento de atuação após a 

conclusão será pouco produtiva e sem se realizar profissionalmente. Partindo dessa ideia foi 

direcionado um item que indagava se o curso escolhido trará  a realização profissional dos 

graduandos. 

Os estudantes ingressantes narraram que o curso lhes trará a realização profissional sim, 

pois é um curso com o qual se identificam e que apesar de desvalorizado pode sim promover a 

realização como profissionais basta que se dediquem da melhor forma possível para realizar o 

melhor trabalho. 

 

 

Acredito que meu curso de Pedagogia me possibilitará a realização profissional sim, 

embora seja uma profissão tão pouca valorizada, mas porem é uma profissão que da 

orgulho (prazerosa) e com isso minha realização profissional (I 1, 2017). 

 

Acredito que sim que meu curso irá me possibilitar a realização pessoal e 

profissional, porque é disso que gosto, que amo que quero fazer, e também por que 

acredito na força que tema educação, e me espelhando em professores que me 

ensinaram muito e de certa forma marcaram minha vida, quero poder fazer a minha 

parte e contribuir para o crescimento pessoal e humano dos meus futuros alunos (I 2, 

2017). 

 

Sim, sem a menor duvida, estou em uma ótima instituição de ensino, com os 

professores mais bem selecionados [...] so depende de mim mesmo continuar 

lutando, correndo atrás de conquistar meu lugar ao sol, ensinar [...] (I4, 2017). 

 

O curso de Pedagogia tem me ajudado muito como pessoa, como mãe, e 

principalmente como profissional. [...] hoje compreendo porque realmente a 

Pedagogia me escolheu e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida (I5, 

2017). 

 

Ser um profissional realizado é muito além da apropriação de conhecimento, o 

“aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer”(VYGOTSKY, 1998, p. 118)42, ou seja, o desenvolver cognitivo é o meio de se 

tornar um bom profissional já que esse desenvolvimento desencadeia competências que vão 

além do conhecimento cientifico,  e que através deste é possível perceber e compreender fatos 

que influenciam diretamente no desenvolvimento profissional.  

                                                           
42 VYGOTSKY, L. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: M. Fontes, 1998. 
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Para os concludentes a realização profissional através do curso é positiva, já que 

acreditam que como profissionais serão competente tanto no sentido de ser um bom professor, 

que é a finalidade da formação do curso de Pedagogia, que atua além do conteúdo mais que 

produz reflexões em suas práticas, como também por meio do curso poder alcançar objetivos 

de realização profissional pela especialização em determinada área, assim como através de 

concursos sendo na área ou não o curso o preparou profissionalmente com aptidões que os 

tornarão realizados profissionalmente. 

 

 

A minha realização profissional é trabalhar com crianças, então o curso me 

possibilitará a realização profissional [...] (C1, 2017). 

 

[...] a área que desejo seguir diz respeito a psicopedagogia clinica, onde caso não 

haja sucesso profissional desejado pretendo fazer concursos tanto para a área militar 

quanto para a área educacional, então acredito que sim (C2, 2017). 

 

Sim, acredito que serei uma professora reflexiva e comprometida, procurarei me 

espelhar em alguns professores que contribuíram na minha formação (C3, 2017). 

 

De fato acredito na realização profissional, [...] esse é um passo indispensável para 

que eu possa chegar ao meu objetivo (C4, 2017) . 

 

Dentro das possibilidades de percurso profissional que o curso me dá, acredito que 

estarei feliz na área que irei atuar, mas não sinto que estarei inteiramente satisfeito 

sendo pedagogo (C5, 2017).  

 

Indaguei ainda sobre a importância da amizade para o crescimento pessoal e os 

estudantes ingressantes narraram que a boa convivência com as pessoas que estão presentes 

no dia a dia é importante para o crescimento pessoal e profissional, bem como as diversidades 

de culturas que contribuem para perceber a importância do respeito e a convivência com 

diferentes pensamentos ideológicos e que dentro da sala de aula as relações de amizade 

ajudam a enfrentar dificuldades que são decorrentes da graduação. 

 

 

Meus colegas acredito eu, que com quem você trabalha, com quem você estuda, vale 

mais do que onde você trabalha ou o que você estuda, porque um bom 

relacionamento pessoal com pessoas do seu dia a dia são essencial para a sua 

evolução tanto pessoal quanto profissional (I1, 2017). 

 

Minha turma é bastante diversificada, há pessoas de todos os gostos, de culturas 

diferentes, mas que procuram, na medida do possível entender e respeitar uma aos 

outros [...] não sei se será assim ate o final do curso, mas por enquanto a turma se da 

muito bem[...] minha turminha de amigas é bem unida e procura se ajudar sempre 

[...] (I2, 2017). 
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Os colegas de sala de aula tem um grande papel na vida do estudante, pois é entre os 

colegas em que ocorre uma grande interação na troca de conhecimentos, é onde 

ocorre também a força de incentivos nos momentos de dificuldades, já que a luta é 

constante dentro da universidade onde todos os dias encontramos novos desafios e 

medos a serem superados (I3, 2017). 

 

Alguns sim, outros não , principalmente no meu caso, que sou a mais velha da sala. 

Tenho idade para ser a mãe de todas os meus colegas de sala, entrei descreditada, 

desconfiada, so observando para saber as afinidades [...] corro atrás para participar 

de tudo [...] para mostrar que junto com o físico o cérebro não envelhece com a 

mesma proporção, tento mostrar que apesar da distancia da idade, tenho que mostrar 

que estou viva, penso e não morri ainda...(I5, 2017) 

 

É possível perceber que estes estudantes acreditam que a amizade dentro da sala de 

aula, construída no dia a dia, tem papel de extrema relevância para  a permanência no curso, 

pois esses laços são importantes para a construção do conhecimento e a troca deste, para o 

auxílio em dificuldades para a evolução como pessoa, para a construção do respeito para com 

as diversidades, e para que se reconheça que se consegue uma integração sem as relações que 

são construídas desde o início e que se firmaram como auxílio para conclusão do curso 

superior. É entre tais que irá ocorrer à troca de experiências, o trabalho em grupo, a divisão de 

tarefas e estudos em grupos deixando assim mais leve o aprendizado proporcionando a 

interação entre as diferenças que são plurais tanto de idade, sexo, opiniões e crenças. 

Seguindo essa mesma questão os alunos concludentes apontaram nas suas narrativas 

que amizade se traduz no apoio e incentivo e que tem grande importância para a conclusão do 

curso. 

 

[...] as amizades feitas ao longo do curso me fizeram querer permanecer, amizades 

essas que me moldaram muito (C1, 2017). 

 

Meus amigos sim, colegas nem tanto, pois as amizades construídas na sala de aula 

foram poucas [...] estas me auxiliaram criticando e me impulsionando meu 

engrandecimento pessoal e profissional (C2, 2017). 

 

[...] as amizades que fiz tornaram a minha caminhada mais leve, permitiu  desabafar 

quando veio os problemas e compartilhar as alegrias (C3, 2017). 

 

[...] so posso afirmar que é impossível chegar a essa etapa, sem que sejam criados 

relações de amizade pois o trabalho em equipe é algo constante no curso e 

consequentemente essa troca molda em pessoas melhores(C4, 2017). 

 

O apoio dos meus colegas de curso tem sido fundamental para que eu pudesse 

concluir o curso. Acredito que se não fosse a força dada por eles nos momentos mais 

difíceis, eu já tinha desistido da minha formação (C5, 2017).   
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Aqui o papel agregador da amizade dentro do contexto da universidade é explícito. 

Schleich (2006, p. 29) 43, a partir de seus estudos, aponta que "o processo de integração ocorre 

na interação entre estudante e instituição e deve ser compreendido de maneira recíproca e 

dinâmica em que estudantes também são ativos na modificação do ambiente institucional". Os 

estudantes compreendem que as relações construídas servem de norte para a o crescimento 

pessoal e profissional dentro do curso, mesmo que tímida e cheia de receios no início, à 

afirmação desta ao final é contributo essencial para a formação. Já que contribui para tornar a 

graduação, que é um processo de rompimento de relações anteriores e de adaptação a novas 

experiências, de forma até mais leve, pois a ajuda individual e conjunta contribui para que 

esse processo tome o molde necessário para que a adaptação social e acadêmica ocorra e com 

isso supra as expectativas do ingresso e torne o curso satisfatório.  

Nesta categoria foi possível perceber a complexidade que há na motivação para se 

ingressar e concluir um curso superior. Polydoro (2000) apud Bariani, Milanesi e Igue (2008) 

44 assevera que, para diversos autores, a entrada na universidade é uma transição bastante 

significativa para o indivíduo, nomeadamente pelo fato de ser um momento frequentemente 

sincronizado com as mudanças e adaptações peculiares da adolescência e vida adulta. Se a 

escolha do curso é um momento pelo qual o estudante identifica os motivos, sejam familiares, 

financeiro ou por influência social, para optar por uma graduação, quando este adentra uma 

universidade e percebe a amplitude que esta vai provocar através de mudanças na vida de 

cada um, este busca a melhor forma de conciliar as dificuldade e permanecer no curso.  

Como já citado a grande maioria dos estudantes de cursos superiores vivem entre o 

trabalho e o emprego e com isso torna-se mais dificultoso a permanecia, adaptação e 

satisfação dentro do curso. Pois é necessário que haja um meio termo que possa medir 

igualmente o tempo de dedicação ao trabalho e aos estudos, o que se torna muito cansativo e 

estressante para estes, pois ambos, trabalho e estudo, exige igualmente dedicação e empenho 

para realiza-lo de forma competente. A realização profissional é algo que é acreditado por 

todos os estudantes desta pesquisa já que o esforço empregado deve ser suprido e é esse fato 

que se espera ao entrar em uma graduação, o de se tornar um profissional bem-sucedido e 

com isso mudar a qualidade de vida. 

                                                           
43 Schleich, A. L. R. (2006). Integração na educação superior e satisfação acadêmica de estudantes 

ingressantes e concluintes. Dissertação de Mestrado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas. 
44 BARIAN, Isabel Cristina D., MILANESI, Pedro Vitor B. IGUE, Érica Aparecida. Vivências acadêmicas e 

expectativas de universitários ingressantes e concluintes. Psico USF v.13 n.2 Itatiba, 2008. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712008000200003. Acesso em: 22 de 

outubro de 2017. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712008000200003
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A seguir discorro sobre os caminhos que os partícipes da pesquisa apontam para a 

adaptação às exigências acadêmicas. 

  

3.2 A adaptação às exigências acadêmicas  

 

Durante seus primeiros passos na educação superior, o estudante se depara com diversos 

fatores de estresse decorrentes das mudanças e aos desafios desse novo contexto. Nessa nova 

realidade vivencia mudanças nas atividades curriculares, já não se usa o livro de texto ou 

manual, é necessário que e construa conceitos através de diversos textos científicos e com a 

escrita específica, os professores são mais distantes, exigentes e criteriosos em suas avaliações 

e as novas amizades deverão ser conquistadas e construídas levando em conta o conjunto 

heterogêneo e amplo de colegas desconhecidos. Esses desafios colocam algumas exigências 

que requerem a aquisição de autonomia e maturidade para garantir a integração e o sucesso. 

  De fato o ingresso no Ensino Superior contrasta com o ambiente mais familiar do 

ensino médio e exige que os estudantes desenvolvam relacionamentos interpessoais, 

ajustamento emocional e desempenho acadêmico. Pascarella e Terenzini (2005)45 descrevem 

alguns vetores desse desenvolvimento psicossocial, destacando a identidade, a autonomia, a 

perspectiva de carreira, o pensamento reflexivo ou o sistema de valores. Diante dessa 

necessidade de adaptação e construção de um novo significado de si mesmo, o estudante fica 

muito fragilizado por não acompanhar o ritmo que a universidade exige e das dificuldades de 

se adequar as exigências que lhes são feitas. Torna-se, portanto, necessário que a IES, junto a 

jovens fragilizados promovam e providenciem serviços de apoio a adaptação dos alunos. 

   As expectativas iniciais que os estudantes possuem ao ingressar em um curso superior 

tendem a influenciar diretamente na sua adaptação, persistência e sucesso acadêmico, pois 

estes muitas vezes possuem expectativas muito elevadas e pouco realistas sobre as vivências 

interpessoais, sobre o curso, carreira e futuro profissional que virá a ser. As discrepâncias 

entre a expectativa dos alunos e a realidade que a instituição oferece e espera dos seus alunos, 

podem gerar frustrações e diminuição do envolvimento acadêmico. Esta dissonância entre a 

expectativa e a realidade acadêmica pode fragilizar emocionalmente o estudante, que encontra 

                                                           
45 Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How college afects students: a third decade of research. São 

Francisco: Jossey-Bass. 
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recursos e competências pessoais para enfrentar as demandas do ambiente universitário. 

(HOWARD, 2005 apud SOARES et. al, 2014)46 

As exigências por parte principalmente dos professores com relação aos conteúdos, 

atividades, avaliações e tempo de realização dos trabalhos propostos por cada disciplina, 

requer que o estudante faça um planejamento diário das coisas que tem que fazer e estabelecer 

prioridades na organização do tempo, para que esta seja suprida a demanda de atividades que 

necessitam ser feitas. Também é importante ressaltar que a relação que é construída entre 

professor e aluno influencia diretamente no processo de formação do acadêmico, pois o 

professor não acessível, principalmente nos período iniciais do curso, é exigente e 

desconsidera que os alunos ingressantes estão em processo de adaptação, geram desmotivação 

para que continuem.   

Veja bem, não digo aqui que o professor deve oferecer regalias aos estudantes, mais sim 

procurar um meio termo de exigências para suprir as competências da formação, sem deixar 

de lado a individualidade de cada um e as competências que lhes são inerentes. Exigir para 

que sejam supridas as competências de formação sem comprometer a condição emocional e 

psicossocial dos estudantes. As muitas exigências que o curso superior requer, muitas vezes, 

acabam comprometendo o psicológico de alunos e estes passam a ter transtornos que 

comprometem o desenvolvimento cognitivo. Pensamentos tristes, angustias, ansiedades e 

dúvidas quanto a conclusão do curso, levam os estudantes a ter um baixo rendimento, a se 

isolarem, não se adequar e até desistirem do curso. 

Com o intuito de compreender esse processo de exigência da vida acadêmica esta 

categoria destinou-se a compreensão sobre o planejamento, as prioridades e organização do 

tempo e como este é distribuído pelos discentes, bem como perceber através das falas destes 

como se dá a relação entre professor e aluno e as exigências feitas por estes e os sentimentos 

negativos que decorrem das exigências que são feitas pelo processo de graduação.  

As falas narradas pelos discentes ingressantes sobre a organização do tempo e o 

planejamento diário do que deve ser feito, mostra a dificuldade de conciliação de horários, a 

antecipação de conteúdos de forma que já esteja situada no conteúdo da aula que irá assistir, a 

                                                           
46 ALAMEIDA, Leandro A. ARAÚJO, Alexandra M. DUTRA, Betânia M. FRANCISCHETTO, Vanuza.  

LEME,  Vanessa R. MIRANDA, Jacqueline M. de, NOGUEIRA,  Cátia C. de C. SOARES, Adriana B. O 

impacto das expectativas na adaptação dos estudantes no Ensino Superior. Psico-

USF vol.19 no.1 Itatiba Jan./Apr. 2014.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712014000100006 . Acesso em: 22 de out. de 

2017. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712014000100006
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falta de foco para se dedicar melhor ao curso, distrações fáceis, má distribuição de horários 

falta de tempo para abarcar a demanda que o trabalho e a universidade requer. 

 

 

Sou horrível com a organização do meu tempo, pois minha vida é bastante corrida e 

com isso faço tudo em cima da hora [...] minha prioridade é qual estiver mais perto 

do dia de entregar e reconheço e que isso é uma falha minha [...] porque sou viciado 

em tecnologia [...] gosto de sair pras festas, sendo que eu poderia me dedicar mais 

ao curso (I1, 2017).  

 

[..] estudo para as disciplinas do dia, ou seja, cada dia estudo para uma, porque se 

misturar, não consigo resolver, e minha cabeça fica uma bagunça.[...] estabeleço as 

prioridades de acordo com a importância e a data marcada para realização de tal 

conteúdo ou projeto  (I2, 2017). 

 

Desde que ingressei na universidade tenho encontrado muitas dificuldades em 

relação de conseguir conciliar o meu horário diário. [...] pois trabalho oito horas por 

dia [...] não tenho como e nem posso estudar no local de trabalho [...] do trabalho já 

vou direto pra universidade. O único horário que tenho pra mim dedicar aos meus 

estudos é quando chego da universidade [...] que por muitas vezes não consigo por 

esta bastante cansada[...] então acordo de madrugada para estudar até umas sete da 

manhã. Tenho uma tabela com meus horários diários mais ainda tenho muitas 

dificuldades [...] meu objetivo é ter a pratica de estudar todos os dias (I3, 2017).   

 

Procuro me adaptar rápido as coisas e situações, afinal somos seres mutantes. Eu, 

particularmente sou muito rápida a mudanças, principalmente quando é algo assim 

tão desejado, um grande sonho realizado [...] eu estou realizando um grande sonho... 

As exigências? São superadas... [...] (I4, 2017) 

 

Nossa é muita coisa pra fazer. Gosto das minhas coisas bem organizadas. Procuro 

estabelecer horários[...] trabalho pela manhã [...] a tarde preparo minhas aulas e 

cuido da casa e dos filhos[...] a noite estou na universidade[...] cada tempo que sobra 

procuro estudar, fazer leitura, procuro anotar todas as explicações dos professores, 

fazer fichamento, aproveitar o tempo em sala de aula. As vezes sinto que queria ter 

mais tempo livre para estudar , muitas vezes madrugo, para cumprir meus horários 

(I5, 2015). 

 

Nestas narrativas vejo por parte de alguns estudantes ingressante uma desorganização 

na conciliação do tempo. Por utilizar o tempo que poderia ser destinada a realização de 

alguma atividade para lazer, ou apenas deixar o tempo e ficar adiando as coisas que tem para 

fazer deixando tudo para última hora. É importante agregar o lazer, o trabalho e a 

universidade para não ficar restrito apenas a uma, todas são importantes, o que é necessário é 

uma divisão de horários para que todas as atividades sejam cumpridas. Outro ponto que ocupa 

a maior parte do tempo é o trabalho, este é o principal consumidor de tempo do estudante. 

Muitos estudantes são trabalhadores, associam a universidade a uma atividade 

remunerada, e quando esta ocupa o tempo integral dificulta a organização do tempo, além de 

cuidar da família e dos afazeres domésticos, pois como foi narrada a maior parte desses 

estudantes trabalhadores já sai do trabalho para a universidade e o tempo que é destinado para 
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as atividades são as madrugadas, na qual o cansaço muitas vezes não permite que sejam 

produtivos. Então restam os finais de semana para a realização das atividades de estudo da 

universidade, associando a trabalhos domésticos e ao descanso. 

 Estes discentes vivem com uma sobrecarga de trabalho que os deixam muitas vezes 

desanimados e surge maiores dificuldades para se adaptarem e organizarem o pouco tempo a 

tantas atividades que devem ser feitas. Entretanto é de comum acordo entre os discentes 

ingressantes nas narrativas que é necessário organizar horários e priorizá-los para um melhor 

desempenho acadêmico e social na universidade. Pois a organização desse tempo faz com que 

as atividades sejam realizadas no período determinado pelo professor sem sofrimento e com 

maior aproveitamento para o acadêmico.  

Ainda sobre planejamento, priorização e organização do tempo os discentes 

concludentes em suas narrativas trazem que a organização do tempo se dá por prioridades, o 

que é mais urgente é feito primeiro e de acordo com o pouco tempo que estes tem então as 

atividades são feitas da mais urgente a menos urgente e que a falta de tempo é um 

impedimento para realizar essas atividade já que a maioria trabalha e tem que associar estudo 

e trabalho. 

 

 

Para permanecer no curso senti muitas dificuldades, primeiro porque trabalho o dia 

todo, segundo porque não moro com minha mãe então sempre tive que me redobrar 

para da conta da minha vida pessoal, estudantil e trabalho, foi muito difícil pelo fato 

de me sentir muito pressionada a adquirir bons resultados, a cobrança sempre partiu 

de mim mesma, sendo que não tinha horário certo para na noite para estudar 

adentrava a madrugada [..] (C1, 2017)  

 

Não há planejamento diário no que devo fazer, simplesmente faço, o tempo eu 

organizo de acordo com minha vontade e até que ponto eu aguento fazer tal ação e é 

o que me impede de parar ou não (C2, 2017). 

 

Sim, tenho o meu plano de estudo, porque sou estudante trabalhadora. Então 

organizo o meu horário por ordem de prioridade: Igreja, trabalho, UFPI etc (C3, 

2017). 

 

Pra falar a verdade eu pouco planejo minhas atividades relacionadas ao curso, pois o 

tempo que tenho livre é pouco, porem procuro dar prioridade a realização das 

atividades dentro do prazo determinado pelos professores (C4, 2017). 

 

Não sou organizado em relação ao meu tempo e algumas vezes já deixei de entregar 

trabalhos no prazo pela falta de organização (C5, 2017). 

 

Associar trabalho e estudo não é tarefa fácil, e esta é a realidade dos sujeitos desta 

pesquisa, que se organiza, planeja dentro de um tempo curto, para realizar as atividades 

acadêmicas dentro do prazo exigido pelos professores. Organizam-se através da priorização 
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das atividades que tem um prazo mais curto para entrega, e cobram-se sobre o cumprimento 

destas atividades. Para Sposito (1984) apud Almeida et al. (2011)47, as consequências do 

trabalho em conjunto com estudo, representam desgaste físico, aliado à alimentação precária e 

repouso insuficiente, visto que chegam a exercer suas funções, enquanto trabalhadores, em 40 

horas semanais, como auxiliar de escritório, professor, dentre outros.  Por outro lado, para 

muitos destes, o trabalho confere a possibilidade de se frequentar o curso superior, o que 

configura, de certa maneira, momentos de autonomia para aqueles que ainda não se tornaram 

completamente independentes de seus familiares. 

A relação professor e aluno conforme Zuin (2008) apud Santos e Soares, é construída 

por sentimentos ambíguos que vão desde a identificação via idolatria à total aversão das 

práticas docentes. A relação professor-aluno tem por finalidade a aprendizagem e como 

mediadores do conhecimento os docentes possuem grande importância no processo de 

integração e satisfação dos discentes, já que estes estão em contato direto com os estudantes e 

são responsáveis pelo desenvolvimento profissional destes. Nesta categoria procurou-se 

compreender como se dá a relação com os professores dos cursos e suas exigências. Foi 

possível notar através das narrativas que estes possuem um relacionamento professor aluno de 

forma harmoniosa, transmite uma aprendizagem significativa e estabelecem vínculos de 

respeito para com os discentes. 

 

Minha relação com os professores não podia ser melhor[...] sempre me dei bem com 

os professores[...] acredito que a maioria do pessoal que não se dão bem com os 

professores, é porque não estão fazendo seu papel como aluno adequadamente (I1, 

2017). 

 

[...] não tive nenhum problema com nenhum, pois sei que eu como aluna devo 

respeitar aquela pessoa que esta ali porque é através dela que irei aprender o que 

preciso. [...] quanto a exigência em relação aos trabalhos e conteúdos [...] sei o 

tamanho da minha responsabilidade e sei que as exigências são para o meu próprio 

bem (I2, 2017). 

 

Consigo ter uma boa ralação com todos os professores, estou muito satisfeita em 

relação a eles, cumprem e atendem todas as minhas exigências e dificuldades, vejo 

empenho e a dedicação de todos eles dentro e fora da sala de aula, todas as vezes 

que precisei de ajuda, eles estiveram ao meu lado e supriram todas as minhas 

necessidades (I3, 2017). 

 

                                                           
47 ALMEIDA, Danielle A., BASTOS, Joelma C.,  BOTELHO, Thaynara M,  FONSECA, Thuanny A,  

MORAIS, Carlos Antonio de S. O estudante do ensino superior: identificando categorias de análise. 

VÉRTICES, Campos dos Goytacazes/RJ, v. 13, n. 3, p. 205-218, set./dez. 2011. Disponível em : 

http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/download/1809-2667.20110034/961. Acesso em: 22 de 

Out. de 2017 

 

http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/download/1809-2667.20110034/961
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[...] hoje [..] tenho ótimas relações e procuro fazer tudo o que não esta ao meu 

alcance para mostrar ao meu professor o quanto entendi de suas aulas o quanto e os 

admiro. [...] so tive ate agora um pequeno aborrecimento [...] para maior desespero 

fiquei de final [...] ter zerado [...] o que fiz com tanto carinho e dedicação [...] como 

professora/o corrigisse para que eu não cometesse os mesmos erros, mais fui pra 

final e acabei reprovando, nossa fiquei arrasada, uma semana triste pelos cantos [..] 

super para baixo, cheguei mesmo a pensar assim: o que mesmo estou fazendo aqui? 

(I4, 2017) 

 

Não afronto meus professores e o mesmo repasso para meu filho, respeitar sempre 

os professores, nem que eles não tenham o pedagógico e imagino que os meus são 

todos capacitados, são mestres, outros doutores, portanto acredito que o respeito é a 

base de um bom relacionamento e uma boa convivência. Estou sempre procurando 

atender a todas as exigências dos professores, entregar as atividades em dia, pois as 

vezes tenho dias muito difíceis, mais procuro dar o melhor de mim(I5, 2017). 

 

Sobre a boa ralação entre professor e alunos a interação saudável, complementar, 

dialógica só é possível se o professor investe na aprendizagem significativa do discente, se 

busca meio para conquistar o estudante para o desafiante processo de abrir-se para o novo e 

de ressignificar as marcas da omissão, da passividade e da memorização para construir 

conhecimentos e atitudes de forma autônoma e ativa (SOUSA E SANTOS, 2011)48. 

 O docente, à medida que faz uso da arrogância intelectual, colabora para que o 

estudante conserve-se numa posição inerte no seu processo formativo. É fato que a relação 

professor-estudante está determinada no controle de um agente sobre o outro e que, o outro 

será considerado subordinado, praticando uma relação de poder marcada pelo autoritarismo. 

Os discentes concluintes narraram em seus memorias que a relação professor aluno foi 

desenvolvida durante o curso de forma agradável e até carinhosa como aponta uma discente, 

entretanto essa harmonia não se estendeu a todos os professores nem a todos os discentes, 

houve aqueles que não souberam entender as necessidades dos alunos, priorizaram alguns 

poucos estudantes e até influenciaram de forma negativa no processo de formação acadêmica. 

 

[...] nem sempre tive a oportunidade de ter professores que entendessem o por que 

de não ter tido tempo para ler o texto, mas os professores humanos, humildes e 

amorosos que tive marcaram a minha vida (C1, 2017). 

 

De todos os professores doze foram os quais mais me dei bem e tive e tenho um 

carinho especial, já os outros influenciaram de forma negativa na minha vida de 

alguma forma mais em momento algum os deixei de respeitar e de acatar ordens 

(C2, 2017). 

 

                                                           
48 SANTOS, Cenilza  Pereira  dos. SOARES,  Sandra Regina. A aprendizagem e relação professor-aluno na 

universidade: duas faces da mesma moeda. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 22, n. 49, p. 353-370, maio/ago. 

2011. Disponível em: http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1641/1641.pdf. Acesso em: 24 de 

out. de 2017. 

 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1641/1641.pdf
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[...] tenho uma relação de amizade com algumas professoras, onde dialogamos sobre 

sonhos, problemas e construímos uma relação baseada na confiança, carinho e 

respeito (C3, 2017). 

 

Ao falar do professor-aluno, tenho consciência de minha pouca interação, 

principalmente na sala de aula, pois a maioria dos professores deixam transparecer 

sua preferência por determinados alunos, ofuscando assim em alguns casos  o 

potencial de outros(C4, 2017). 

 

Tive alguns problemas com os professores durante minha formação simplesmente 

por eles não aceitarem que alunos discordassem de suas metodologias de trabalho. 

Acho que há uma vaidade muito grande em alguns professores e estes esquecem que 

estão aqui porque existem os alunos para  que eles possam ministrar aulas.[...] 

muitas vezes me senti humilhado em sala de aula e vi meus colegas passando pela 

mesma situação. Alguns professores desacreditam do nosso potencial, nos acham 

inferiores e não tem nenhum receio de demonstrar isso claramente (C5, 2017).   

 

Não há uma perspectiva única para compreender o papel do professor, o papel dos 

alunos e o papel da aprendizagem dentro de qualquer nível de ensino, pois este é visto de 

diversas formas dependendo do que se queira compreender. Masetto (2003, p. 23) 

compreende que “[...] a docência existe para que o aluno aprenda”, ou seja, a ênfase estando 

no professor ou no aluno interfere diretamente no desenvolvimento do estudante. No ensino 

superior é necessário que se dê ênfase ao discente para que este possa aprender o que é posto 

“[...] além dos conhecimentos necessários, habilidades, competências e análise e 

desenvolvimento de valores” (idem, 2003, p.23).  

Ao apreciar as narrativas dos discentes concludentes, assim como as dos discentes 

ingressantes, é possível perceber que a relação com professores é vista de duas formas, por 

dois lados. Há professores que se dispõem a construir vínculos além da disciplina e da 

mediação do conhecimento, estabelecendo laços afetivos e de amizade. Por outro lado, há 

professores que são meros conhecedores de uma área, reprodutores de conhecimentos e estão 

em sala de aula como um instrutor que se posicionam em uma hierarquia superior. No qual os 

estudantes aceitam exigências descabidas e muitas vezes convivem com o medo da 

reprovação por acharem que o nível de graduação dos seus professores lhes dar o poder de 

serem perfeitos e não aceitarem uma crítica ou discordância.  

Encontra-se difundida entre professores, muitas vezes, a percepção que os alunos estão 

cada vez mais desinteressados, a “indisciplina” ou a falta de interesse é vista pelo professor 

como um fenômeno que causa grande obstáculo para a aprendizagem, entretanto não é feita 

uma reflexão por parte destes sobre essa “indisciplina”. Muitas vezes os estudantes se sentem 

desrespeitados por professores que consideram uma pouca minoria da sala de aula, os que se 

destacam principalmente na produção acadêmica, e deixam transparecer aos demais discentes. 

A falta de interesse dos discentes devido às aulas monótonas e sem sentido, e o receio de falar 
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ao professor que não está conseguindo aprender daquela forma deixa esses estudantes cada 

vez mais sobrecarregados por preocupações de como entender o conteúdo, e como melhorar a 

aprendizagem, assim como, ser reprovado na disciplina.  

É interessante perceber que aprendizagem e ensino são aspectos distintos. A 

aprendizagem é desenvolvida pelo estudante e o ensino desenvolvido pelo professor, ambos 

se completam para um único processo que é a formação. O termo ensinar, conforme Masetto 

(2003, p. 35) 49, é associado a “instruir, comunicar conhecimentos ou habilidades, fazer saber, 

mostrar, guiar, dirigir”. O termo aprender significa “buscar informações, rever a própria 

experiência, adquirir habilidades, adaptar-se às mudanças, descobrir significado nos seres, nos 

fatos, nos fenômenos e nos acontecimentos” (2003, p. 36). Portando a aprendizagem é o que 

norteia a relação professor-aluno. Dar ênfase a um ou outro fará com que o resultado da 

relação dos professores com os alunos seja completamente diferente.  

No ensino superior é comum dar mais ênfase a nota do que a aprendizagem, muitos 

estudantes se sobrecarregam para serem competentes nas avaliações que são propostas pelos 

professores. Há também receio por parte dos estudantes em estarem participando das aulas, 

dando opiniões por se sentirem despreparados para participarem de debates e discursões. 

Tanta cobrança e exigência fazem com que os estudantes cheguem se sentirem em estados de 

sofrimento psicológico e com dificuldades para se adaptem a rotina e ao curso.  As exigências 

e demandas da vida universitária confirmam que o estudante universitário, desde o seu 

ingresso na instituição, deve apresentar recursos cognitivos e emocionais complexos para o 

manejo das demandas desse novo ambiente.  

Para compreender sobre as angústias e pensamentos tristes que fazem parte da vida de 

muitos estudantes de curso superior, e que possuem relação direta com a satisfação e o bem 

estar destes, foi solicitado que os discentes participantes desta pesquisa narrassem suas 

experiências de angústias provocadas pela as exigências da graduação. Nas palavras dos 

discentes ingressantes: 

 

[...] as vezes a angustia bate e atrapalha os afazeres, sou uma pessoa bem alegre, 

divertida, mas também sentimental. As vezes uma palavra acaba com meu dia, mas 

também sou bastante positivo, procuro sempre olhar pelo o lado bom das coisas(I1, 

2017).  

 

[...] me entristeço com a cara de reprovação, que alguns fazem quando me 

perguntam que curso eu faço, e respondo Pedagogia, mais isso não me fará desistir, 

eu acredito no que faço (I2, 2017). 

                                                           
49 MASETTO, M. Competência pedagógica do  professor universitário. São Paulo, 2003. 
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Tenho encontrado e enfrentado muitos medos e angustias. Medo quando os 

professores passam algo que por muitas vezes, você acha que é muito complicado e 

você não será capaz de conseguir. Dentro da sala de aula são os seminários [...] me 

deixa sem chão, por mais que saiba o conteúdo não consigo repassar pra os 

colegas[...] não sei como vou conseguir superar mais tenho que conseguir o quanto 

antes me adaptar a tudo isso (I3, 2017). 

Hoje as responsabilidades são grandes as cobranças o preço por ter crescido, 

envelhecido, ter filhos ainda dependentes a cobrança todas em minhas costas, 

trabalho para manter minha casa e família e ainda tenho que estudar para enfrentar o 

novo o conhecimento de novas leituras [...] isso me angustia não poder ler mais, 

estudar mais (I4, 2017). 

Muitas vezes fico triste, tenho muitas angustias, e incertezas, uma certa insegurança 

as vezes fico pensando que será que vou da conta de tanta coisa, tanta 

responsabilidade. É difícil conciliar tanta responsabilidade mas ate agora tenho dado 

conta[...] (I5, 2017) 

 

Os motivos de angústia e preocupação narrados são principalmente decorrentes da vida 

de trabalho e estudo. Angustiam-se por não terem tempo suficiente para contemplar todas as 

atividades diárias, responsabilidades com a família, com a universidade, não poder se dedicar 

mais tempo aos estudos, por duvidarem da capacidade de conseguir fazer todos os trabalhos 

solicitados pelos professores. Tristeza por escolher o curso desejado e este ser desvalorizado 

por outros, angústia por não conseguir realizar atividades como seminários e se prejudicarem 

em decorrência disso. Días e Gómez (2007)50 ponderam que o espaço acadêmico pode ser 

estressante quando não há condições e normas adequadas que permitam o desenvolvimento 

saudável da socialização e incentivem a comunicação de alunos com professores, pais, 

famílias e com a sociedade e suas relações ambientais. 

São muitas as exigências que um curso superior impõe, e momentos de tristezas e 

angústias podem ser decorrentes destas, pois o que é pedido pelos professores e pela 

universidade demandam competências para que se possa conquistar um desenvolvimento 

pessoal, profissional e cognitivo na formação em nível superior.  Assim, uma das principais 

estratégias para que se possa enfrentar esse estresse é o suporte social, pois através do apoio 

na família, nos amigos e colegas dentro e fora do curso e até mesmo nos professores, é 

possível combater esses efeitos negativos que influenciam diretamente na formação. 

Nas linhas narradas pelos estudantes concludentes às angustias e tristezas decorrentes 

do percurso trilhado ao longo do curso tem relação com as madrugadas estudando, o 

sentimento de solidão, da falta de amparo nas horas difíceis, ao estresse e ansiedade, o sentido 

de ser como era antes do curso que acarreta pensamentos e momentos de tristeza e 

                                                           
50 Díaz, E. S., & Gómez, D. A. (2007). Una aproximación psicosocial al estrés escolar. Educación y 

educadores, 10 (2), 11-22. 
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pensamento depressivos, a cada fim de período, ao se deparar com a incerteza da formação e 

do profissional que irá se tornar e qual o futuro após a formatura dentro do mercado de 

trabalho.  

Contradizendo esses sentimentos dois discentes narram que o curso não lhes causou 

qualquer tipo de pensamento negativo, pois ingressou no curso com a compreensão que não 

seria fácil e disposto a encarar os desafios.  Mesmo sofrendo em um estado depressivo, 

durante o curso isso não foi agravado, ao contrário se sentia bem dentro da universidade, ao 

contesto de um concludente que já finalizando o curso está em tratamento psicológico.  

 

 

A maioria das vezes ficava a madrugada inteira estudando e como ficava sozinha me 

esbaldava em lagrimas, muitas vezes pela solidão por falta de apoio ou as vezes por 

ficar doente e ter que me cuidar sozinha (C1, 2017).  

 

Sou uma pessoa depressiva, mais em relação ao curso não sinto tristeza ou angustia, 

me sinto bem aqui [...] (C2, 2017) 

 

Confesso que sempre fui otimista , mas hoje faço terapia psicológica e tomo remédio 

controlado, por que no decorrer desses anos na academia ( juntando as exigências 

inerentes a cada período), ´problemas familiares (minha mãe doente) e os 

compromissos no trabalho. Desenvolvi um estresse fora do comum e ansiedade 

generalizada. Desse modo, os pensamentos de tristeza vem porque sinto falta de 

como eu era antes(C3, 2017). 

 

[...] não tenho angustias, pois foi uma escolha consciente e por isso agradeço pelas 

mais diversas situações que aconteceram [...] (C4, 2017) 

 

[...] cada vez que o final do curso se aproxima as angustias aumentam, 

principalmente por não me considerar um profissional capaz de atingir os objetivos 

profissionais que a minha formação propõe, além de ter medo de não conseguir 

espaço no mercado de trabalho pela grande concorrência (C5, 2017). 

 

Durante a caminhada no Ensino Superior o estudante se depara com inúmeros fatores 

que causam estresse, devido a mudanças e aos desafios dentro desse novo contexto. Muitas 

atribuições que são feitas pelos professores, cargas horárias para se cumprir, trabalhos a serem 

feitos, seminários a serem apresentados, avaliações, textos a serem lidos, estágio para se 

cumprir, ainda associando a relação entre os colegas, opiniões divergentes, conflitos, 

inimizades, aceitação, vínculos de amizades, de respeito, de carinho, companheirismo, 

divisões de tarefas. Exigências por partes dos professores, relacionamento professor-aluno 

algumas vezes complicado, inspiração e exemplo de profissional a ser seguido, empenho em 

ministrar uma boa aula, desinteresse por parte do estudante, trabalho e universidade, pouco 

tempo e muitas atividades a serem realizadas, tristeza, ansiedades, estresse, motivação e 

desmotivação com o curso.  
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São muitos os sentimentos, as relações, os conflitos, as descobertas que o ensino 

superior provoca. Por isso a adaptação a essas exigências, citadas nessa categoria, são muitas 

vezes difíceis de serem contempladas pelos discentes, pois envolve uma gama de situações e 

vivências que provocam um posicionamento deste dentro do curso.  

A adaptação, portanto, é a mediana entre a capacidade de adaptação às exigências 

atendendo estas de acordo com a capacidade que possui e a cobrança descabida para atender a 

tudo o que é pedido ao mesmo tempo. Para Tinto (1975) apud Schleich (2006), integração é o 

quanto o indivíduo compartilha das atitudes normativas, dos valores comportamentais dos 

colegas e do corpo docente, e respeita as exigências formais e informais, para fazer parte da 

comunidade ou da instituição. A integração dentro da universidade deve ser compreendida 

como a interação entre o estudante e a instituição de forma reciproca onde a relação 

construída entre ambas é fator para modificações dentro do espaço universitário.  

Ofertar programas que servirão de oportunidade para os estudantes estabelecerem 

vínculos entre os colegas, professores e demais membros da instituição fazendo com que seja 

possibilitando a integração destes no meio acadêmico. Dá-se o contrário, quando o estudante 

tem de se integrar por sua própria conta, sem assistência e sem habilidade para tal, o que pode 

dificultar sua permanência no curso ou na instituição. (TINTO, 1988 apud SCHLEICH, 

2006). Assim, as mudanças para a adaptação devem ocorrer “de forma controlada, de modo a 

evitar desgaste no ânimo dos estudantes, aumentando as chances de integração e de 

permanência na educação superior”. (SCHLEICH, 2006, p. 30). A qualidade dos 

relacionamentos, podem ser indicadores da integração ou não no contexto em que está 

inserido, já que estes influenciam diretamente na satisfação que o estudante obterá dentro do 

curso superior.  

 

3.3 A integração acadêmica 

Como foi apontado no capítulo teórico deste trabalho, a integração acadêmica é um 

processo multifacetado e dinâmico no qual pode envolver conflitos entre o estudante e o 

ambiente em que está inserido, promovendo a modificação em ambos. A relação deve ser 

permeada por reciprocidade e dinâmica em que tanto o ambiente promove situações que 

culminam na transformação do estudante, assim como, os estudantes modificam de forma 

ativa o ambiente institucional mutuamente.  

Nessa perspectiva, as experiências dentro do curso superior e na instituição, 

principalmente no primeiro ano de curso, são percebidas como determinantes para os níveis 
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de satisfação e sucesso do desenvolvimento do estudante. É durante esse período de 

integração que ocorre a decisão de permanecer ou evadir do curso, quando se depara com os 

anseios que tinham antes de ingressarem e com a realidade que é percebida depois do ingresso 

no curso.  

Essa dicotomia entre expectativa e realidade do curso, bem como as exigências, as 

relações que são construídas pelos envolvidos na instituição, podem acarretar ao estudante 

“elevados  níveis de  stress  e  de  ansiedade,  que  o vulnerabiliza  ao  desajustamento  e  à  

psicopatologia”  (ALMEIDA et  al.,  2004, p.5)51   Os eventos e os desafios desse momento se 

iniciam com a escolha de curso e se ampliam com a adaptação à nova situação acadêmica e às 

exigências de autonomia, de conhecimento e práticas de  estudo,  relações  com  professores  e  

colegas,  condições  de  moradia,  alimentação, gestão  econômica  e  de  tempo  e,  ainda, 

com as  perspectivas  de  carreira. 

Ao falar sobre a integração do estudante ao ensino superior Ferreira et al. (2001) apud 

Ghiraldello e Mercuri (2015)52  propõem que o sucesso acadêmico seja entendido como o 

progresso, de natureza tanto acadêmica como pessoal, que o aluno vai atingindo em vários 

domínios no decorrer de seu curso de graduação, representado pelo desenvolvimento de 

competências acadêmicas e de aprendizagem; pelo estabelecimento de relações interpessoais 

e de um estilo de vida saudável, pelo desenvolvimento da autonomia, de uma vida emocional 

equilibrada de um projeto vocacional e de uma filosofia integrada de vida. 

Schleich (2006) indica que sobre os elementos que estão associados à integração 

acadêmica de alunos a universidade e ao curso superior, e entende que a percepção dos 

estudantes  em  relação  à  sua experiência  educacional, as  interferências que essa percepção  

é  capaz  de  produzir  no envolvimento   do   estudante   com   a   instituição   e   suas 

implicações   para   o   âmbito   da permanência são elementos que incentivam a integração 

acadêmica e consequentemente a satisfação docente.  

Nesta categoria busco compreender a integração acadêmica sob a perspectiva das 

marcas da integração no ensino superior, a satisfação acadêmica, adoecimento, reprovação 

trabalho e sobrevivência na academia, as relações sociais construídas durante o curso, como 

também, o bem-estar. Buscando entender a realidade sobre a integração no ensino superior, 

                                                           
51 ALMEIDA, L. S.; GONÇALVES, A.; SOARES, A. P.; MARQUES, A. P.; MACHADO, C.;FERNANDES, 

E. ; MACHADO, J. C.; CASAL, M.; VASCONCELOS, R. Relatório Final do Projeto “Transição, Adaptação 

e Rendimento Acadêmico de Jovens no Ensino Superior”. Braga: Universidade do Minho, novembro 2004. 
52 GHIRALDELLO, Luciene. MERCURI,  Elizabeth N. da Silva. Integração Acedemica de Estudantes do 

Ensino Superior: um estudo sobre ingressantes de um curso de turismo. Turismo em análise. Vol. 26, n.2, 

abril de 2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v26i2p403-425 Acesso em: 25 de out. 

de 2017. 

http://dx.doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v26i2p403-425
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começo essa reflexão unindo as marcas da integração e a satisfação acadêmica dos estudantes 

ingressantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí. 

Os discentes ingressantes dispuseram em suas narrativas que não é possível dizer que já 

há uma integração, pois ainda se encontram no início do curso, sendo assim, ainda estão em 

processo de adaptação, conhecimento das normas e regulamento da instituição bem como, a 

construção de relações sociais entre os que compõem a universidade. No entanto a integração, 

para os discentes concluintes, é responsável pela formação crítica e social dos estudantes, bem 

como principal meio de socialização entre comunidade acadêmica, como percebido na fala de 

discentes é um processo que requer uma sensibilidade para que possa construir vínculos, já 

que são pessoas de diversas culturas, cidades, estados que se encontram em um mesmo 

ambiente e necessitam da integração para que possam desenvolver competências de formação 

profissional e humana. 

 

 

O ensino superior faz com que o discente tenha muitas interações, muitos eventos, 

conhecimentos novos e muitas descobertas. Isso faz com que você se torne um ser 

critico pensante (I3,2017). 

 

[...] ainda não dar para falar muito sobre integração, agora que começamos, mas a 

satisfação é muito boa a cada dia melhor (I5, 2017). 

 

Para me integrar na academia foi um pouco doloroso, tive que quebrar barreiras de 

timidez e conquistar novos amigos, sempre com muita desconfiança pelo passado 

que tive e também porque não conhecia ninguém praticamente (C1, 2017). 

 

A integração no ensino superior foram marcas boas, mais algumas desagradáveis, 

quando entrei no curso não tive dificuldades[...] as desagradáveis foram algumas 

pessoas que se escoravam em mim para passar nos períodos adiantes[...] (C2, 2017) 

 

Consegui uma integração produtiva com meus colegas de turma e de outros 

períodos, professores e ate alguns funcionários (como os guardas e porteiros do RU) 

(C3, 2017). 

 

O curso de Pedagogia tem deixado marcas profundas na minha vida(C5, 2017). 

 

A integração acadêmica é um processo multidimensional, que se constrói a partir do 

estabelecimento de relações entre o estudante e a universidade e os eventos externos. A 

multidimensionalidade da integração é o que traz ao estudante o confronto entre as exigências 

das atividades acadêmicas e as relações interpessoais e sociais. (SCHLEICH, 2006). 

Como é percebido nas narrativas, alguns discentes não tiveram dificuldades na 

integração que deixaram marcas durante o processo de formação.  Integrar-se exige uma 

sociabilidade entre estudantes, e pessoas que compõe a universidade. A dificuldade está em 

desenvolvê-la, já que as retrações de alguns discentes produzem dificuldades de comunicação, 
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logo acarreta dificuldades na produção acadêmica e no relacionamento com colegas e 

professores.  

Se não há uma integração produtiva por parte do estudante a sua satisfação com o curso 

e com a universidade ficam prejudicadas. Sobre a satisfação acadêmica que tem papel 

importante para a construção profissional e possui aspectos como a amizade, os aspectos 

externos que a possibilidade de conseguir um bom emprego ao se formar, a boa estrutura do 

curso, habilidades e conhecimentos e as interações entre os alunos e professores, os discentes 

narram que: 

 

 

Minha satisfação acadêmica primeiro vem com uma coisa primordial para o meu 

futuro, onde hoje em dia é uma etapa muito importante para a vida, por que hoje em 

dia é muito difícil conseguir um emprego sem ter um ensino superior, também mim 

sinto satisfeito como tendo um status social[...] (I1, 2017) 

 

[...] sempre quis fazer parte do quadro acadêmico da UFPI, fiquei muito satisfeita 

comigo mesma, pois para quem sempre estudou em escola publica, passar para a 

federal foi uma emoção muito grande, tanto pra mim quanto pra meus pais que 

sonhavam junto comigo[...] (I2, 2017) 

 

[..~.] estou muito satisfeita em relação aos conteúdos, ao ambiente acadêmico, pra 

mim o campus tem sido minha segunda casa (I3, 2017). 

 

[...] no momento esta tudo dando certo, não perfeitamente, pois somos humanos e 

estamos sempre errando, mas sempre procuro em cada erro uma nova aprendizagem 

(I5, 2027).  

 

Para os estudantes ingressantes a satisfação está em ter um status social, pelo prestígio 

da instituição que proporciona o sentimento de prazer em está dentro desse ambiente 

institucional para exercer o papel de estudantes. Aqui se compreende a satisfação acadêmica 

como resultado psicológico da vida universitária. Através de uma avaliação cognitiva os 

alunos acreditam que a satisfação é o resultado das suas experiências, assim como, o prazer 

em desempenhar o papel de estudante. Astin (1993) apud Schleich (2006) entende a satisfação 

acadêmica como uma variável que envolve a experiência subjetiva do estudante e sua 

percepção do valor dessa experiência educacional durante os anos de graduação. A percepção 

do valor dessa experiência pode ter um peso substancial ao considerar o investimento de 

tempo e energia para frequentar o ensino superior.  

Para os discentes concludentes do curso a satisfação é consequência do esforço 

empregado durante o curso, com o conhecimento adquirido, crescimento profissional e 

humano, autorreflexão, reconhecimento por partes dos professores e a conquista de novas 

amizades, são contributos que satisfazem esses discentes como acadêmicos do curso superior. 
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A satisfação que eu tinha era quando apresentava um trabalho e o professor 

reconhecia meu esforço e conhecimento da apresentação, também ao receber as 

provas com notas boas isso me deixava feliz, mas eu me sentia satisfeita mesmo era 

quando conquistava uma nova amizade no curso (C1, 2017). 

 

Sou muito satisfeita com o conhecimento adquirido em cada disciplina e período, 

realmente o curso de Pedagogia proporcionam mais que teorias cientificas e praticas 

educativas, proporciona um crescimento pessoal e humano que permite fazer uma 

reflexão do nosso aprendizado e uma autorreflexão das minhas atitudes em relação 

ao outro ( C3, 2017). 

 

Satisfação é uma consequência do seu esforço e por isso me sinto completamente 

satisfeito hoje, porem nem sempre foi assim, antes era raro que surgisse algum 

interesse por minha parte, até o momento que foi proposto uma auto avaliação na 

disciplina de Historia  da Educação no Piauí. Foi nesse momento que caiu a ficha, 

que era preciso focar para atingir meu objetivo (C4, 2017). 

 

Nem todos os momentos me sinto satisfeito com as competências desenvolvidas. 

Acho que há muita coisa repetitiva enquanto conteúdos que eu considero muito 

importantes não foram abordados durante as aulas (C5, 2017). 

 

O ponto negativo que destaca é que não houve disciplinas voltadas para nossa 

atuação no espaço não escolar e o currículo do curso deve ser reestruturado, pois 

existem muitas disciplinas repetidas (C3, 2017).  

 

Entretanto alguns alunos consideram que a satisfação acadêmica no curso deixou a 

desejar. Já que não contemplou todas as áreas de atuação do Pedagogo, muitas repetições nas 

disciplinas do currículo, assuntos considerados importantes pelos estudantes que não foram 

abordados na grade de disciplinas.  Mensurar satisfação é algo bastante complexo. Uma das 

dificuldades em realizar tal ato é a relatividade excessiva, por ser uma característica 

psicológica do indivíduo. O grau de satisfação também pode variar ao longo do tempo, uma 

vez que novas informações podem modificar o cenário pesquisado (SOUZA; ALVES; BUSS, 

2008; BEBER, 1999)53. 

As cobranças e demandas da vida universitária evidenciam que o estudante 

universitário, desde o seu ingresso na instituição, deve apresentar recursos cognitivos e 

emocionais complicados para o manejo das demandas desse novo ambiente. As elevadas 

expectativas, as demandas intrínsecas ao mercado de trabalho e as pretensões pelo seu futuro 

profissional e pessoal, frequentemente se encontra como resultante de uma alta prevalência de 

problemas psicoafetivos, por vezes desconhecidos. Días e Gómez (2007) apud Padovani et al 

(2014)54 ponderam que o ambiente acadêmico pode ser estressante quando não há condições e 

                                                           
53 SOUZA, S. A.; ALVES, F. M. S.; BUSS, R. N.; Satisfação de Estudantes do Curso de Graduação  em 

Administração na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. In: Encontro da Associação Nacional de 
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Disponível em: http://www.uff.br/pae/index.php/pca/article/viewFile/703/pdf acesso em: 29 de out. 2017. 
54 BARBOSA. L.N.F, CAVALCANTI. H. A. F, LAMEU. J. N, MALTONI. J, NEUFELD. C. B, PADOVANI. 
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normas adequadas que permitam o desenvolvimento saudável da socialização e incentivem a 

comunicação de alunos com professores, pais, famílias e com a sociedade e suas relações 

ambientais. 

Sobre essa temática os alunos ingressantes em suas falas dispuseram que: 

 

 

 [...] nunca aconteceu de me estressar e passar mal, mas a gente tem hora que se 

desespera com tanta matéria acumulada [...] (I1, 2017) 

 

[...] no segundo período tive gripe, febre e muita dor no corpo, mas mesmo assim 

não falto, só no caso do professor me liberar (I1, 2017). 

 

As dificuldades de adaptação e de aprendizagem que são produtos das mudanças de 

estrutura institucional, fazem com que alunos sofram principalmente com estresse e ansiedade 

já que a troca de ambiente de estudo, mudanças de vida, além de muitas vezes haver troca de 

cidade, de amigos e o afastamento da família pode predispor o estudante a ter maiores níveis 

de adoecimento. Como observado nas falas dos discentes ingressante a cobrança para se ter 

assiduidade nas aulas e ao se deparar com muitas atividades acumuladas e a necessidade de 

suprir com as exigências leva muitos discentes a fazem o possível e o impossível para suprir 

com essa demanda. 

As noites de sono mal dormidas, ou perdidas para realizar atividades da universidade 

produzem um desgaste emocional e físico nos estudantes que veem refletidos no seu 

desempenho acadêmico. Apesar de um superficial discurso de integralidade destes, a 

universidade continua tratando os discentes de forma fragmentada, a supervalorização da 

aprendizagem técnica em detrimento do crescimento do sujeito enquanto pessoa, na sua 

integralidade.  Morim (2003, p. 20) 55 diz que a educação “[...] deveria romper com isso 

mostrando as correlações entre saberes, a complexidade da vida e dos problemas que hoje 

existem.”  

Nessa rápida reflexão se mostra inegável o compromisso e a responsabilidade da 

universidade para com o bem-estar e a saúde do seu corpo discente, pela sua própria 

característica de “espaço de formação” do sujeito. Nas palavras narradas pelos discentes 

concludentes fica compreensível que ocorre um desgaste tanto físico quanto emocional 

durante a trajetória para se concluir o curso. Seja o adoecimento decorrente do curso ou 

                                                                                                                                                                                       
em:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S18086872014000100002. Acesso em: 27 de 

out. de 2017. 
55 MORIN, E. A escola mata a curiosidade. Seção Fala Mestre! Nova Escola, n. 168, p. 20-22, dezembro 2003. 
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agravado por estes, o adoecer se torna um fator que influi diretamente na formação acadêmica 

e que acarreta consequências que serão inerentes a estes no decorrer da vida. 

 

 

Sempre tive a saúde frágil e quando comecei estudar piorou pelo fato da má 

alimentação, falta de tempo para dormir e descansar, onde abandonei a vida social 

por partes para ter bom desenvolvimento na vida acadêmica, deixei de visitar meus 

pais muitas vezes e isso me causava angustias e frustração.  A perda de peso notável 

sendo que muitas críticas surgiram por está magra de mais, mais isso nunca me 

abalou (C1, 2017). 

 

Não adoeci por conta do curso sim no curso, minha visão foi sendo desgastada por 

conta da diabetes  isso atrapalhava os estudos(C2, 2017). 

 

Adoeci a partir do 8º período acho que fiquei muito sobrecarregada com trabalho+ 

estagio + disciplinas+ responsabilidade da igreja + minha preocupação em fazer 

tudo sempre bem feito+ meu TCC que comecei a escrever nesse período. Tudo isso 

gerou um problema neurológico, onde os especialistas diagnosticaram: ansiedade 

generalizada já evoluindo para a síndrome do pânico e estresse. Hoje faço uso de 

medicamento, calmante fitoterápico e caminhada (C3, 2017). 

 

[...] durante o curso fiquei impossibilitado de comparecer as aulas após um acidente 

de moto não fui prejudicado [...] a maioria dos professores foram compreensíveis 

[...] apenas uma professora não compreendeu a situação e a gravidade e exigiu que 

fosse realizado um processo burocrático de abono de falta [...] confesso que me senti 

prejudicado pois o trabalho que realizei para suprir a nota que faltava dessa 

professora foi claramente de dificuldade mais elevada que a atividade exigida pra os 

demais(C4, 2017). 

 

O adoecimento ocorre dentro do ensino superior, devido à má alimentação, o 

distanciamento da família, principalmente para os estudantes que associam trabalho e estudo o 

pouco tempo de descanso e sono, e para sair com amigos e visitar familiares, assim como o 

adoecimento de um membro da família, a sobrecarga de trabalho, estágio, disciplinas e 

conclusão do curso. Bem como o adoecimento fora da universidade devido a acidentes, ou 

doenças crônicas que são agravadas durante o curso, ou são motivos de estresse por que não é 

possível ter de todos os professores a compreensão nem mesmo em caso de internação ou 

morte de familiares.  Tudo isso, como citado pelos discentes, contribuem para o adoecimento, 

principalmente o adoecimento mental. Problemas com ansiedade, estresse, depressão e até 

morte podem ser decorrentes da exposição frequente ao estresse o que resulta em um 

sofrimento emocional grave para os estudantes. 

A alta prevalência de sintomas depressivos, ansiosos e de estresse nos estudantes é 

considerada alarmante. A morbidade psicológica não implica apenas prejuízos no âmbito da 

saúde, desempenho e qualidade de vida dos estudantes, mas pode trazer consequências 

importantes nos âmbitos familiar, institucional e com pares. Isso reforça a necessidade de 
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medidas de intervenção e prevenção específicas no contexto universitário (Bayram & Bilgel, 

2008 apud Padovani et all 2014). É importante que se compreenda a importância das relações 

interpessoais na percepção do bem-estar psicológico de estudantes universitários, pois os 

efeitos das características individuais dos discentes, as interações com diversas fontes e a 

capacidades deste em lidar com várias demandas são relevantes para determinar o 

desempenho acadêmico e a adaptação destes a universidade. 

É preciso considerar o modelo de formação proposto pela universidade. Se considera 

como holístico e sistêmico o modelo de universidade que se tem hoje, onde se leva em 

consideração a multidimensionalidade da natureza do homem. Entretanto, o que se percebe é 

um processo de formação universitária pouco humanizada, desfocando da pessoa e focando na 

instrumentalização técnica do sujeito. Em suma, há uma grande ênfase na dimensão 

intelectual ou cognitiva, esquecendo-se das dimensões emocional e social que integram a 

pessoa humana. (SARAIVA E QUIXADÁ, sp)56 

As exigências feitas por alguns professores aos estudantes que muitas vezes se 

encontram inadaptados ao ambiente da universidade e do curso, a cobrança de compreensão 

de conteúdos, produções com rigor cientifico e prazos curtos desconsideram que o despreparo 

que estes possuem para atenderem a essa demanda afeta diretamente o emocional destes e 

torna o acadêmico a seguir um caminho de desumanização do outro e de si mesmo.  Para 

Jorge e Rodrigues (1995) apud Saraiva e Quixadá (sp) o que se observa é que, apesar de um 

amplo discurso de humanização da formação profissional, ainda se privilegia o aspecto 

técnico-científico em detrimento do crescimento interno de cada um. Cerchiari, Caetano e 

Faccenda (2005) 57 destacam que é importante não somente refletir sobre o processo de 

ensino, mas também sobre como as atividades acadêmicas são distribuídas durante o curso. 

 A importância dos serviços de apoio à saúde mental deve ser mencionada, pois podem 

fornecer suporte a esses casos na medida em que contribuem para a prevenção do 

agravamento de sintomas, fortalecendo os mecanismos saudáveis e o potencial para lidar com 

os danos à saúde.  É importante enfocar as dimensões mais vulneráveis, nesta fase de 

profissionalização para que se identifiquem os fatores de predisposição à ocorrência de 

estresse emocional e, por conseguinte a influência exercida na saúde dos estudantes.   

                                                           
56 QUIXADÁ. Luciana Martins.  SARAIVA,  Alexandro Macêdo. Realização, sofrimento, saúde e 

adoecimento: algumas reflexões sobre o estudante e sua trajetória universitária. Disponível em: 

http://www.uece.br/setesaberes/anais/pdfs/trabalhos/988-07082010-135554.pdf. Acesso em: 29 de out. de 2017. 
57 CERCHIARI, E. A. N., CAETANO, D., & FACCENDA, O. (2005). Utilização do serviço de saúde mental em 

uma universidade pública. Psicologia Ciência e Profissão, 25(2),252-265. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1414-

98932005000200008. Acesso em: 29 de out. de 2016. 
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   Um fator que contribui de forma negativa na formação acadêmica é a reprovação, 

causa de estresse para muitos estudantes. A dedicação dos discentes para o melhor 

desempenho dentro da academia é medido pelo quantitativo, que é através da atribuição de 

notas, essa conquista serve para a aprovação ou reprovação do estudante. Nessa categoria foi 

direcionada aos discentes dentro da integração acadêmica, a questão da reprovação. O que 

ficou compreendido pelas narrativas dos discentes, é que dos dez participantes desta pesquisa 

apenas um reprovou.  

No entanto, para os discentes que não sofreram com a reprovação, fica o sentimento de 

angústia por presenciarem os demais colegas da sala de aula tendo um baixo desempenho, o 

que levam a reforçarem ainda mais a dedicação e empenho pra realização das atividades 

vindouras. Com relação a essa questão de percepção dos demais colegas um estudante 

ingressante narrou: 

 

 

[...] teve reprovações que não considerei justa, pois vi muito empenho por parte dos 

alunos em si, mas é assim na verdade nos somos os acadêmicos que temos que nos 

adaptarmos aos professores e não ao contrario (I5, 2017).  

 

É possível perceber a preocupação em ter um bom desempenho, bem como o não 

aceitamento da reprovação, já que a reprovação de um estudante mexe com toda uma turma e 

isso resulta em uma apreensão tanto de quem ficou retido, como dos demais que se sentem na 

situação do colega.  Entretanto há um equívoco na fala do discente acima citado, pois o 

estudante não deve se adequar ao professor, pelo contrário é o professor que deve buscar 

subsídios para que os alunos consigam interagir e se desenvolver dentro da disciplina.  

Luckesi (2011, p. 203)58 traz que "a avaliação não põe nas mãos do educador o poder de 

aprovar ou reprovar, mas sim o poder de partilhar eficientemente um caminho de 

aprendizagem, desenvolvimento e crescimento", ou seja, entender que o professor é o detentor 

de todo o conhecimento é um erro. É preciso compreender que o ato de avaliar exige diálogo, 

para se alcançar resultados satisfatórios, isso quer dizer que deve haver uma parceria entre 

professor e aluno para se conseguir objetivos comuns a ambos.  

Os instrumentos avaliativos dão apoio para o professor averiguar se o aluno está, ou 

não, compreendendo o conhecimento mediado, "a ideia de diversificar os instrumentos de 

avaliação tem respaldo na necessidade de que se analise a aprendizagem do aluno sob 

                                                           
58 LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem componente do ato pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011. 
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diferentes ângulos e dimensões" (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p.16)59 e numa 

concepção formativa de avaliação o professor poderá interferir no procedimento de ensino 

para auxiliar e orientar os alunos que apresentarem dificuldade de envolver e assimilar os 

conteúdos que foram mediado.  

Nas palavras narradas por um ingressante percebemos que apenas um ângulo e uma 

dimensão foram vista. O envolvimento entre o professor e os alunos e que visa suprir as 

dificuldades, principalmente, nos períodos iniciais do curso e construir uma aprendizagem 

significativa foi deixado de lado e posto apenas a visão de professor. 

 

 

[...] no primeiro período, muito assustada, era tudo novo, muitas descobertas e fiquei 

muito quieta a observar a tudo e a todos, cheia de responsabilidade com o sustento 

da minha família pouco tempo para estudar[...] fiquei muito assustada e nervosa, na 

primeira prova tirei nota baixa[..]  corri muito fiquei muito preocupada, ansiosa e 

eufórica [...] no final um 0,0 em estado de choque, sem explicação[...] eu ali atônita, 

paralisada, sem entender, decepcionada com tudo [...] mais surpresas ruim por 

vim[...] deu um grande carão na sala chamou a maioria de plagio e falou 

barbaridades[...] ali parada me senti um lixo, um nada, nossa muita dor, vontade de 

chorar decepcionada com o mundo acadêmico [...] pensei muitas vezes em desistir 

foi quando uma amiga falou é assim mesmo. Seja bem vinda ao mundo da 

universidade (I4, 2017).  

 

É comum que se ouça pelos corredores das universidades ou em grupos de estudantes 

debatendo que não compreendem como foram reprovados em tal disciplina, ou como vou 

fazer uma avaliação, seminário ou debate se não está conseguindo absorver o que está nas 

leituras indicada pelos professores e estes não auxiliam para clarear as ideias. Assim como nas 

palavras da ingressante, resta apenas a apreensão, a ansiedade, a angustia para entender e 

conseguir uma boa nota na atividade proposta. Que muitas vezes não é o esperado. O ensino e 

a avaliação não podem ser dissociados do processo de aprendizagem, porque esta fornece as 

informações que são relevantes para o professor perceber o desenvolvimento do estudante, 

bem como uma reflexão sobre a própria prática pedagógica. “Analisar e revisar o processo de 

ensino à luz do contexto social, das mudanças ocorridas na instituição educativa e das 

condições objetivas do exercício profissional é tarefa do professor”. (VEIGA, 2004, p.16)60. 

Eis aqui o desafio a ser conquistado.  

                                                           
59 DEPRESBITERIS, L; TAVARES, M.R. Diversificar é preciso...: instrumentos e técnicas de avaliação. São 

Paulo: Editora Senac, 2009 
60 VEIGA, I.P.A. as dimensões do processo didático na ação docente. In: ROMANOWSKI, J.P.;MARTINS, 

P.L.O. e JUNQUEIRA, S. R.A. Conhecimento local e conhecimento universal: pesquisa, didática e ação 

docente. VoI I. Curitiba: Champagnat, 2004, p. 13-30 
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Se o ingresso no ensino superior representa para os estudantes uma grande conquista, 

por outro lado conseguir garantir a permanência até a finalização do curso é mais um grande 

desafio. Muitos originários de famílias de baixa renda dependem do auxílio de bolsas que a 

universidade oferece como também, e mais frequentemente, precisam trabalhar para se 

manterem no curso. Nesta perspectiva procurou-se entender como se dá esse processo de 

trabalho e sobrevivência na academia.  

 

 

Para me manter estudando lutei no trabalho contra a demissão, sempre era reclamada 

por ter que ser e não participar de reuniões, horas extras não fazia e sempre era mal 

vista por essa razão de não querer chegar atrasada nas aulas (C1, 2017). 

 

Sempre fui bolsista (graças a Deus) inicialmente a PRAEC, bolsa de extensão  e o 

restante dos anos fui aprovada no PIBID. [...] confesso que se não fosse as bolsas 

seria impossível permanecer no curso, pois sou de outra cidade e pago aluguel, 

xerox, alimentos e minha família não tem condições[...] (C3, 2017) 

 

Confesso que foi uma tarefa árdua, pois tinha que sair do trabalho direto para a sala 

de aula, chegando muitas vezes atrasado, “sujo” e com fome, mas era algo que não 

podia ser mudado pois precisava e preciso dos dois para sobreviver e crescer (C4, 

2017). 

 

Consegui me manter no curso inteiro a partir de bolsas de auxilio estudantil e ajuda 

dos meus pais e só consegui emprego no ultimo ano da universidade, o que foi muito 

difícil pois tive que que dar conta dos estágios obrigatórios com pouquíssima 

orientação e do trabalho que necessito para me manter(C5, 2017).  

 

  

É possível compreender que o desgaste físico e emocional que a dupla jornada de 

trabalho e estudo demanda, requer dos estudantes uma grande força de vontade para 

permanecerem no curso. Nas falas acima citadas, é possível perceber a ampla dificuldade para 

se manter e concluir o curso. O tempo investido no trabalho, como forma de sobrevivência, 

impõe em vários casos limites a vida acadêmica. Como por exemplo, nos trabalhos 

organizados em grupo, participação em evento organizados dentro da universidade ou fora 

dela, entre outros. Como bem observam Grignon e Gruel (1999, p.2)61: “A vida dita material 

não impõe somente limites práticos à atividade estudantil; ela intervém moralmente no 

conjunto da vida intelectual [...]” já que requer dos discentes o desdobramento para cumprir 

bem ambas as atividades. 

Como forma de sobrevivência na academia temos nas bolsas de apoio ao estudante uma 

importante contribuição para que este possam concluir o curso.  Como percebido nas falas, 

                                                           
61 GRIGNON, Claude; GRUEL, Louis. La vie étudiante. Paris: Presses Universitaires de France, 1999. 
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muitas vezes essas bolsas de assistência estudantil é a única alternativa para a conclusão do 

curso superior. Entretanto, esse auxilio requer dos discentes que sempre tenham um bom 

rendimento acadêmico, estejam sempre em produção e muitas vezes ocupa muito tempo em 

atividades voltadas para estes, que ao juntar com as atividades do curso acarretam sobrecarga 

de compromissos.    

O custeio com as despesas do curso é o principal fator que leva o estudante a trabalhar e 

recorrer a bolsas de apoio. Pois ainda é muito difícil se manter em um curso superior público, 

mas com gastos diário com materiais de estudo, alimentação, moradia e demais despesas. Os 

alunos que não conseguem nenhum tipo de renda têm mais dificuldade para conseguir se 

manter no curso. Ponho nesse fenômeno uma grande importância da assistência que a 

universidade pode desempenhar.  

O desenvolver destas relações sociais dentro da academia são pertinentes para 

influenciarem de forma positiva durante o curso  e que para os discentes essa construção de 

relações foram imprescindíveis para que se prosseguisse a caminha dentro do curso.  

 

As relações ainda estão sendo construídas, mas que já começaram são muito boas e 

esta valendo a pena, são pessoas incríveis, com virtudes e defeitos, humanos (I5, 

2017). 

 

 [...] foram muitas, onde no inicio éramos um grupo de desconhecidos, mas que hoje 

somos íntimos, e de amizade que vai durar para vida toda, todos fazem parte da 

minha historia, todos fazem parte da minha escolha [...] (C4, 2017) 

 

As amizades construídas durante o curso foram muito importantes e acho que eu não 

teria saúde mental e equilíbrio psicológico se não fosse a ajuda dos meus amigos nos 

momentos mais conturbados da mina formação(C5, 2017). 

 

 

Charlot (2001, p. 16)62,“Trata-se de um processo que se dinamiza sob múltiplas e 

heterogêneas formas: palavras, ideias, teorias, mas, também, de técnicas do corpo, das 

práticas cotidianas, das tecnologias, das formas de interações e dos dispositivos relacionais.” 

As relações construídas dentro da universidade, na sala de aula, com professores e alunos e os 

demais envolvido na instituição, é uma “alquimia” pois envolve, como cita Charlot, as mais 

diversas formas de interação, por meio de ideias, palavras, do cotidiano e suas interações. E o 

resultado de tudo isso é envolvimento do aluno, a superação na adaptação e no 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicológico. Enquanto seres sociáveis necessitamos 

estar com outros, pois precisamos de amparo, motivação e compreensão para nosso 

desenvolvimento em qualquer atividade.   

                                                           
62 CHARLOT, B. et al. Les Jeunes el le Savoir: perspectives internacionales. Paris: Anthropos, 2001. 
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O bem estar-estar relacionado com o modo como cada um se caracteriza, a sua vida pelo 

lado positivo, ou seja, pela satisfação que cada pessoa sente pela vida. No ensino superior o 

estudante se depara com diversas alterações, que podem contribuir para o processo de 

desenvolvimento destes, bem como, autonomia e independência destes. Por outro lado, 

também pode ocorrer que estes estudantes possam passar por situações e sensações 

perturbadoras.  Desta forma a adaptação e consequentemente a satisfação dentro da IES é 

complexa e pode acarretar situações, de estresse e prazer dentro da caminhada acadêmica. 

 

 

[...] sinto muito bem no curso e na minha visa pessoal, onde meus objetivos de vida 

estão sendo muito bem encaminhado[...] (I1, 2017) 

 

Me sinto bem aqui (I2, 2016). 

 

[...] meu estar foi afetado no curso  do curso,[...] mas atualmente estou bem e muito 

feliz pois irei me formar(C3, 2017).  

 

[...] considero que estou bem, pois consegui chegar aqui, agora so falta mais um 

passo para concluir essa etapa(C4, 2017). 

 

Sobre o bem-estar decorrente do curso os discentes em suas falas apontam que este está 

presente sob a forma de conquista. A conquista do ingresso no curso para os discentes 

ingressantes e a conquista de conclusão do curso para os discentes concludentes. O bem-estar 

como inerente a cada um é resultado do desempenho, desenvoltura, conquista de estudante 

que passou por um processo de adaptação as dificuldades, e se desenvolveram a cada desafio.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo procurou uma compreensão sobre o bem estar de acadêmicos ingressantes e 

concluintes do Curso de Pedagogia UFPI-CSHNB, através da motivação para o ingresso e a 

permanência destes no curso, a adaptação às exigências acadêmicas, assim como a integração 

destes estudantes a academia, visando apreender os relatos que tratam sobre a satisfação 

acadêmica e o bem estar discente.    

Como se caracteriza a relação entre a educação superior e a satisfação acadêmica de 

estudantes ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, foi o problema desta pesquisa, que 

aconteceu através do questionário, para identificar o perfil, associado às narrativas nos 

memoriais feitas pelos acadêmicos, possibilitou uma melhor compreensão desta problemática. 

Tracei como objetivo geral analisar as relações de integração na educação superior e a 

satisfação acadêmica de estudantes ingressantes e concluintes do Curso de Pedagogia da 

UFPI-CSHNB.  Nesse sentido, pontuamos que compreender como acontece o processo de 

integração e a satisfação dos alunos dentro do curso requer uma sensibilidade para perceber 

que as muitas exigências, a transição do ensino médio para o superior, o distanciamento da 

família, amigo, cidade a que pertence dentre outro compromete diretamente a adequação dos 

estudantes a universidade. E permite refletir que o papel da universidade vai além do ensino 

cientifico, esta deve também está preocupada com o seu papel social no desenvolvimento 

profissional e pessoal dos seus discentes.  

Especificamente identifiquei o perfil dos participantes, o qual nos revelou um grupo 

constituído de cinco ingressantes sendo quatro mulheres e um homem, faixa etária na qual o 

mais novo tem idade menor que vinte anos e a mais velha idade superior a trinta. E cinco 

concluintes dos quais duas são mulheres e três homens com faixa etária dos vinte aos trinta 

anos de idade. Nove dos dez participantes deste estudo exercem uma atividade remunerada 

que ocupa um período por dia a tempo integral. Apenas um participante desta pesquisa ficou 

retido em disciplina durante o curso, quanto ao recebimento de programas/bolsas, sete dos 

discentes não recebem nenhum tipo de auxilio proveniente da universidade, enquanto três 

recebem o auxílio da bolsa de iniciação a docência-PIBID. 

 Caracterizei a relação entre integração na educação superior e a satisfação acadêmica 

de estudantes ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia da UFPI- CSHNB destacando 
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que as relações construídas através da adaptação da satisfação acadêmica resultam no bem-

estar destes estudantes dentro da universidade e com o curso escolhido.  

 Sobre essa relação refleti que o processo de adaptação dos estudantes a IES requer 

destes o desafio de amadurecer de forma autônoma para que possa ter sucesso tanto da 

integração quanto no desempenho acadêmico. As experiências subjetivas e a percepção do 

valor do tempo e disposição gastam dentro do curso garantirão ou não a satisfação ou não do 

aluno dentro do ensino superior. A associação de ambos resultam no bem-estar acadêmico.     

Os resultados encontrados foram analisados em categorias: motivos para ingresso e 

permanência no curso, adaptação às exigências acadêmicas e a integração na academia. Os 

participes do estudo revelam que a opção pelo curso se deu a partir da influência de outras 

pessoas, quer sejam familiares ou dos seus ciclos de amizades. Os relatos abordam as 

exigências acadêmicas muitas vezes desconsideram as particularidades de aprendizagem de 

cada aluno e o processo de integração apresentado nos memoriais indica que ela acontece a 

partir da vinculação a grupos de amizades. 

 O estudo despontou que o bem-estar acadêmico é resultado de um processo de 

adaptação as exigências, ao ambiente físico e social da instituição bem como, a satisfação está 

ligada ao tempo e esforço que os discentes empregam para a realização das atividades 

proposta e desenvolvimento cognitivo e sucesso de cada um. Entretanto, fatores de estreses 

decorrente do percurso de graduação são empecilhos para que se adapte ao curso e se 

desenvolva dentro deste. A transição dos níveis e ensino unindo as exigências da universidade 

acarretam no estudante fatores de estresse que culminam com o pouco rendimento, abalos 

psicológicos, insatisfação, sofrimento, evasões e desistências do curso superior. 

 Essa pesquisa tem importante relevância social e acadêmica dado que sua temática tem 

expressiva contribuição para a discursão sobre o ensino superior e suas nuances, considerando 

que na contemporaneidade o cenário da universidade se transforma a medida que a sociedade 

também o faz, nesse sentido os atores e atrizes são agentes dessa transformação. Logo 

pontuamos que a validade dessa abordagem reside nas áreas de educação, políticas públicas, 

formação, Direitos Humanos.  

Acredito que este estudo pode levar uma melhor compreensão de como o estudante 

vivencia o ambiente acadêmico, expectativas, objetivos, suas necessidades, satisfação ou não 

com o curso. Como também que a instituição e coordenação do curso possam entender que há 

uma necessidade de elencar o currículo do curso, atualizar avaliações e até mesmo elaborar 

estratégias de intervenção, se necessário.  Ao corpo docente, uma contribuição para repensar 

estratégias de ensino, os métodos de avaliação de forma que torne eficaz para o dia a dia 
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dentro das possibilidades dos estudantes e de acordo com o crescimento deste dentro do curso, 

para assim fortalecer a relação professor-aluno e aluno-aluno. 

Sua amplitude evidência que se trata de um estudo inacabado ao tempo que acreditamos 

que possa ser fonte para a realização de novos estudos tendo em vista a escassez de pesquisas 

sobre essa temática, apesar de sua pertinência e atualidade. 
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APÊNDICE – A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CSHNB 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

APRESENTAÇÃO 

Caro discente:  

Este estudo objetiva Analisar a relação de integração na educação superior e a 

satisfação acadêmica de estudantes ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Piauí - Campus Senador Helvídio Nunes de Barros e constitui-

se em uma pesquisa para a realização do trabalho de Conclusão de Curso –TCC sob a 

orientação da Professora Ma. Cristiana Barra Teixeira.  

Deste modo solicitamos a sua colaboração como interlocutor (a) de nosso estudo, 

narrando neste memorial, as suas percepções a respeito da motivação para ingressar e 

permanecer no curso, a adaptação às exigências acadêmicas e a integração acadêmica. Essas 

indagações dizem respeito aos motivos pelo quais escolheu este curso, a 

sistematização/organização das informações dada nas aulas, dizer se o curso possibilitará a 

realização profissional, se os colegas têm sido importantes para seu crescimento pessoal, 

como realiza o planejamento diário das coisas que tem a fazer, o estabelecimento de 

prioridades no que diz respeito à organização do tempo, as boas relações com professores/as 

do curso e a dedicação para atendimento das exigências que são dadas pelos/as professores/as,  

coisas que lhe deixam tristes e trazem angústias, as “marcas” da integração no ensino 

superior, a sua satisfação acadêmica, adoecimento, reprovação, trabalho e sobrevivência na 

academia, as relações sociais construídas durante o curso e por fim o seu bem estar. 

 

 

 

Agradecemos sua colaboração e disposição.  

Aluna: Elda Maria de Carvalho Rocha.  

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
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APÊNDICE – B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CSHNB 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é dos 

pesquisadores responsáveis. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.  

A pesquisa intitulada O bem estar de estudantes ingressantes e concluintes do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Piauí - Campus Senador Helvidio Nunes de Barros: a 

integração como processo multifacetado. Trata-se do trabalho de conclusão do curso - TCC, 

desenvolvido por Elda Maria de Carvalho Rocha do Curso de PEDAGOGIA da Universidade 

Federal do Piauí e orientado pelo (a) professor (a) Mestre (a) CRISTIANA BARRA 

TEIXEIRA que pode ser contatada pelo e-mail elda-rocha8@hotmail.com ou pelo telefone 

(89) 98102-1553. 

O trabalho tem por objetivo: Analisar a relação entre a integração na educação superior 

e a satisfação acadêmica de estudantes ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Piauí - Campus Senador Helvidio Nunes de Barros. Compreendo 

que este estudo possui finalidade de pesquisa, que os dados obtidos serão divulgados seguindo 

as diretrizes éticas da pesquisa, com a preservação do anonimato dos participantes, 

assegurando, assim a privacidade.  

As informações coletadas poderão ser utilizadas em publicações como livros, periódicos 

ou divulgação em eventos científicos. Sei que posso abandonar a minha participação na 

pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum pagamento por esta participação. 

Picos, 10/09/2017 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) interlocutor (a) da pesquisa 
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APÊNDICE – C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CSHNB 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO 

 

Eu,___________________________________________________________________RG: 

___________________________________________acadêmico do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Piauí- Campus Senador Helvidio Nunes de Barros, concordo em 

participar do estudo intitulado 

______________________________________________________________________, como 

sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo a) pesquisador (a) 

______________________________________________________________________ sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

Picos, 10/09/2017. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) interlocutor (a) do estudo 
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APÊNDICE – D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CSHNB 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Nome:___________________________________________________data:__/__/__ 

Sexo:   M (  )   F (  )             

Faixa etária: 

(   ) até 20 anos 

(   ) 21 a 30 anos 

(   ) mais de 30 anos                      

Ingressante (  )  Concludente (  )   

Pretende continuar no curso atual? (  ) sim  (  ) não  

Além de estudar, você exerce alguma atividade remunerada? (  ) sim ( ) não 

Se exerce, esta atividade ocupa 

( ) apenas um período do dia 

( ) é em tempo integral 

( ) períodos alternados ou sem horário fixo 

Já ficou retido em alguma disciplina: (   ) sim     (    ) não 

Participa de alguma programa/recebe bolsa?   (   ) sim   (   ) não 

Caso receba, qual? ____________________________________________ 
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APÊNDICE – E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CSHNB 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

ROTEIRO DO MEMORIAL 

 

1. MOTIVAÇÃO PARA INGRESAR E PERMANECER NO CURSO 

Revisitando o passado, consigo identificar os motivos pelo quais escolhi este curso 

Procuro sistematizar/organizar a informação dada nas aulas 

Acredito que o meu curso me possibilitará a realização profissional 

Meus colegas têm sido importantes para meu crescimento pessoal 

 

 

2. ADAPTAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS ACADÊMICAS 

Faço um planejamento diário das coisas que tenho para fazer, sei estabelecer 

prioridades no que diz respeito à organização do meu tempo. 

Tenho boas relações com professores do curso e procuro atender as exigências que são 

dadas pelos professores  

Penso muitas coisas que me deixam tristes e tenho muitas angustias  

 

 

3. A INTEGRAÇAÕ ACADÊMICA 

Pontue as “marcas” da integração no ensino superior  

Satisfação acadêmica  

Adoecimento 

Reprovação 

Trabalho e sobrevivência na academia 

Relações sociais construídas durante o curso 

Bem estar. 
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