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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico objetiva mapear o perfil socioeconômico dos discentes 

do curso de licenciatura plena em pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) – 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros em Picos-PI. Conhecer o perfil socioeconômico 

dos discentes de pedagogia da UFPI envolve um estudo das condições objetivas e subjetivas 

de vida desses graduandos, abarcando questões como as principais dificuldades e mudanças 

ocorridas em seu cotidiano antes e após o ingresso na UFPI, bem como os programas de 

acesso e permanência na Instituição de Ensino Superior (IES). Esta é uma pesquisa qualitativa 

que se realizou a partir da aplicação um questionário com cinquenta acadêmicos regularmente 

matriculados no curso em questão. O referencial teórico foi composto por autores como 

Bourdieu (2002-2010) contribuindo na compreensão do conceito de capital cultural e da 

escola como reprodutora das desigualdades sociais; Charlot (2011) e Lahire (2004) que tratam 

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

de alunos das classes populares a universidade. Entre os achados posso afirmar que 90% dos 

discentes do curso de Pedagogia são do sexo feminino. Além disso, muitos são oriundos da 

classe popular e de outras cidades vizinhas a Picos, sendo que 84% residem nesta cidade, 

onde 76% contado com os que moram fora residem com parentes, 4% moram sozinhos e 20% 

moram com colegas. Desse total de alunos 42% residem em imóvel alugado, sendo que 40% 

contribuem com as despesas mensais como aluguel, água, energia elétrica e alimentação; 52% 

recebem auxílio estudantil ofertado pela instituição, através dos seguintes programas: PIBID, 

PIBIC, PRAEC e Bolsa de Monitoria. Dentre os cinquenta envolvidos nesta pesquisa 46 

desejavam outro curso e a razão de terem optado por pedagogia é quase sempre relacionada a 

questão financeira. Referente aos pais dos graduandos os que não concluíram a escolarização 

básica representam 81,8% e os informes sobre os vínculos empregatícios deste permitem 

afirmar que não recebem mais que dois ou três salários mínimos mensalmente. Referente às 

mães 57,4% não concluíram o ensino fundamental e médio, e 12, num universo de 50, ou 

seja, 24% trabalham como funcionárias públicas.  

 

 

Palavras- Chave: Perfil socioeconômico. Universidade. Acesso.Permanência. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to map the socioeconomic profile of students from the full degree in 

education at the Federal University of Piauí (UFPI) - Campus Senator Helvidius Nunes de 

Barros in Picos -PI. Meet the socioeconomic profile of students of pedagogy UFPI involves a 

study of objective and subjective living conditions of these graduates , covering such issues as 

the main difficulties and changes in their routine before and after entering UFPI , and access 

programs and stay in the Higher Education Institution ( HEI ) . This qualitative research was 

carried out from the application questionnaire with fifty students enrolled in the course in 

question. The theoretical framework was composed by authors such as Bourdieu (2002-2010) 

contributing to the understanding of the concept of cultural capital and school as a reproducer 

of social inequalities ; Charlot (2011 ) and Lahire (2004 ) dealing with academic success in 

the popular media ; Pavão (2002 ) that brings contributions on student access to the university 

of the popular classes . Among the findings can state that 90 % of students of pedagogy are 

female. Furthermore, many are from low income and other neighboring peaks cities, and 84 % 

reside in this city, where 76 % counted among those who live outside residing with relatives, 

4 % live alone and 20 % live with colleagues. Of this total 42 % of students live in rented 

property , with 40 % contributing to monthly expenses like rent, water , electricity and food , 

52% receive student aid offered by the institution through the following programs : PIBID , 

PIBIC , PRAEC Monitoring Program and  . Among the fifty involved's in this research 46 

wanted another course and the reason they have chosen pedagogy is almost always related to 

financial matter. Referring to the parents of the students who have not completed basic 

education represent 81.8 % and reports on the employment contracts allow this state that do 

not receive more than two or three minimum monthly salaries . Referring to 57.4% mothers 

had not completed elementary and high school, and 12, out of 50, ie , 24 % work as civil 

servants . 

Keywords: socioeconomic profile.University.Access.Permanence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO..............................................................................................10 

2. A UNIVERSIDADE, SUAS POLITICAS E SEUS 

SUJEITOS......................................................................................................12 

3. CONDIÇÕES OBJETIVAS: PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS 

DISCENTES...................................................................................................16 

3.1.Idade, Sexo e Estado Civil dos Discentes...............................................18 

3.2.Escolaridade e Profissão dos Pais e Procedência do Ensino Médio dos 

Discentes.................................................................................................23 

3.3.Situação econômica: quanto custa estar em uma universidade cursando 

pedagogia?..............................................................................................30 

4. ELUCIDAÇÕES SUBJETIVAS: ACADÊMICOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA: MOTIVAÇÕES, DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS...........................................................................................35 

4.1.Pedagogia: um sonho possível em meio ao 

improvável..............................................................................................35 

4.2.Caminhos entre o acesso e permanência na UFPI: dificuldades e 

mudanças de vida após ingresso na universidade...................................40 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................45 

REFERÊNCIAS.............................................................................................49 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



10 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Investigar o perfil dos acadêmicos do curso de pedagogia da UFPI é voltar meu olhar 

para histórias de vida semelhante a minha. Inscrito no campo dos estudos sociológicos, esta 

pesquisa partiu do desejo de contribuir na melhoria da formação de meus futuros colegas de 

profissão. E ainda da possibilidade de conhecer os aspectos subjetivos que fazem parte do 

percurso universitário. E o que nos agrega e o que nos difere? Quem são os acadêmicos do 

curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí do campus senador Helvídio Nunes de 

Barros em Picos? 

Curiosa por conhecer a realidade de meus colegas é que tomei a decisão de pesquisar o 

perfil socioeconômico destes. Assim, busquei uma investigação bibliográfica sobre a história 

do ensino superior no Brasil, sobre as políticas de acesso e permanência de alunos no mesmo 

e sobre os perfis no viés social e econômico. Para tanto, este estudo teve como embasamento 

teórico autores como: Bourdieu (2002- 2010), Charlot (2011), Lahire (2004) e Pavão (2002). 

Esta é uma pesquisa qualitativa que se debruçou sobre a aplicação de questionários 

destinados aos acadêmicos regularmente matriculados no curso de licenciatura plena em 

pedagogia da Universidade Federal do Piauí do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros 

localizado no município de Picos-PI. Enquanto procedimento de construção de dados foi 

convidado uma amostra de cinquenta alunos para o preenchimento do questionário seguido de 

análise à luz do referencial teórico em questão. 

As questões que nortearam este estudo foram: Quem é a clientela da UFPI hoje? Qual 

sua renda familiar? Onde e como vivem? Quais as estratégias para ingressar numa IES e nela 

permanecer? Qual o perfil socioeconômico dos estudantes que ingressam no curso de 

Pedagogia? Quais as motivações para ingressarem no curso? Qual o significado da UFPI e do 

Curso de Pedagogia na vida dos discentes? 

Propus como objetivo geral: mapear o perfil socioeconômico dos alunos do curso de 

Pedagogia Campus Senador Helvídio Nunes de Barros e especificamente: analisar as diversas 

nuances que compõem o perfil socioeconômico dos alunos do curso de pedagogia; 

Compreender os motivos que os levaram a cursar pedagogia e Conhecer seus desafios 

cotidianos e perspectivas em relação ao término da graduação. É importante salientar que não 
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cabe a este estudo generalizar o resultado final obtido referente aos alunos que cursam 

Pedagogia.   

Dessa forma este trabalho monográfico está divido em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo intitulado: Elucidações Conceituais: a Universidade e seus sujeitos discutiu-se a 

história do ensino superior no Brasil e no Piauí, destacando questões relativas a seu 

funcionamento e suas implicações na vida social. No segundo capítulo intitulado: Condições 

Objetivas: Perfil socioeconômico dos discentes, discutiu-se os perfis socioeconômicos e as 

condições objetivas de vida desses sujeitos e no terceiro e último capítulo intitulado: 

Condições subjetivas motivações, desafios e perspectivas, debateu-se sobre trajeto percorrido 

pelos discentes antes e após ingresso na UFPI resaltado através das discussões sobres 

dificuldade e mudanças de vida no decorrer do curso. 

Com esta pesquisa foi possível compreender o processo de difusão das universidades, 

os significados das formas de ingresso e permanência dos discentes, o acesso aos cursos 

superiores e ainda mapear o perfil socioeconômico dos discentes de pedagogia elucidando as 

condiçõesobjetivas e subjetivas de vida dos graduandos. 

Pode-se ressaltar a importância deste estudo, uma vez que mapear o perfil dos 

graduandos, além de provocar uma reflexão sobre as condições de vida nas quais esse 

indivíduos estão inseridos, os resultados desta pesquisa viabilizará outras pesquisas e pode 

suscitar numa aproximação da IES com os múltiplos contextos de seu alunado. 
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2. A UNIVERSIDADE, SUAS POLITICAS E SEUS SUJEITOS 

 

Uma faculdade, uma universidade não nasce por acaso e nem nasce por 

uma imposição da pessoa e do homem. Elas nascem como exigências da 

vida social. Uma exigência das necessidades humanas. Então, nós saímos 

daquele clima positivista para um clima espiritualista. Aquele clima que 

representava o próprio espírito de reforma da educação no Brasil. (SOUSA; 

BOMFIM; PEREIRA; 2002 p.157). 

 

Tratar da história da universidade e como se deu sua chegada às diversas classes sociais 

é um tanto complexo, visto que, envolve uma discussão de outros aspectos como o social, 

econômico e até cultural. Então, farei uma breve ressalva acerca do processo histórico do 

ensino superior no Brasil; o ensino superior no Piauí e por fim as políticas públicas 

educacionais de acesso ao ensino superior, para, enfim, chegar ao principal objetivo dessa 

pesquisa: mapear o perfil socioeconômico dos discentes de pedagogia da UFPI- CSHNB em 

Picos PI. 

 A expansão do ensino superior em nosso país se deu de forma lenta e o direito a qualquer 

nível de educação escolar foi, por longo período, privilégio da elite. Se o acesso à instrução 

básica como aprender a ler e escrever era um tanto restrito, estudar em uma universidade era 

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

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

 Embora com a vinda de D. João VI para o Brasil, em 1808, tenha sido criados alguns 

cursos superiores isolados, como o de Engenharia Militar e Medicina, a primeira instituição 

de ensino superior surge somenteem 1920 no Rio de Janeiro, sendo considerada a porta de 

abertura para o surgimento de outras instituições.  

 

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

1964 (governo militar assume o poder), foram criadas mais de 20 

universidades federais no Brasil. O surgimento das universidades públicas, 

como a Universidade de São Paulo, em 1934, com a contratação de grande 

número de professores europeus, marcou a forte expansão do sistema 

público federal de educação superior. Nesse mesmo período, surgem 

algumas universidades religiosas (católicas e presbiterianas). 

(STALLIVIERI, 2006. p. 4) 

 

 No Piauí as dificuldades de instalação de instituição de ensino superior não foram 

poucas. O desejo de ver um filho formado foi por muito tempo um sonho distante de muitas 
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famílias que não tinham estrutura financeira de custear os estudos dos filhos nas capitais onde 

o mesmo era ofertado. 

 Depois de muito empenho e por iniciativa dos jovens que voltavam para nosso estado 

após concluir sua formação de nível superior nas capitais vizinhas, foi fundada no dia 25 de 

março de 1931 a primeira IES do Piauí, a Faculdade de Direito
1
.  Contudo, não foi fácil 

manter o estabelecimento daquela instituição, que era particular, e, no entanto, recebia ajuda 

do Estado. Com as reformas políticas da época a instituição sofreu profundas alterações 

principalmente referentes ao quadro de profissionais. A maioria dos professores era bacharéis 

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

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

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

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

década de 70 a faculdade foi aliada a Universidade Federal do Piauí permanecendo a única 

IES do Estado por muito tempo.  

 A literatura sobre a educação superior no Piauí enfatiza que as duas primeiras IES do 

estado foram as responsáveis pelo surgimento de nossa primeira universidade: a Universidade 

Federal do Piauí.  

 

O percurso do ensino superior no Piauí demonstrou que os ideais foram 

bastante claros na construção de um processo educacional acelerador, 

buscandoacompanhar as transformações políticas e culturais do país, 

inserindo homens e mulheres no espaço cultural piauiense. Percebemos que, 

a Faculdade de Direito pela tradição e formaçãoconservadora, foi mais 

fechada, todavia a Faculdade Católica de Filosofia, foi humanista eespiritual, 

guiando uma mudança cultural no ensino intelectual. Logo, as duas 

primeirasentidades de ensino superior, vieram transformar e contribuir para 

processo de instalação daprimeira universidade do Piauí. (MELO, 2006. p. 

8) 

 Esse foi um breve esboço do ensino superior no Brasil e no Piauí respectivamente. No 

entanto, muitas outras coisas recobrem a história das IES em todo o país um desses aspectos 

refere-se às políticas educacionais fomentadas no decorrer do processo histórico e social.   

 A difusão das IES é permeada por uma série de mudanças sociais e políticas. Mas a 

principal motivação para a expansão desse nível de educação está relacionada às exigências 

                                                           
1
Alguns anos depois, já em 1958 a Faculdade Católica de Filosofia do Piauí (FAFI). 
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do mercado de trabalho, principalmente para quem almejava um futuro promissor e mais 

especificamente motivado pelo interesse do governo federal em melhorar a situação 

econômica de país através da qualificação profissional. Charlot (2011, p.8) diz que: 

 

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

para quem ambiciona “ser alguém”, ter uma “boa vida”, um trabalho digno e 

respeitado, os recursos para sustentar sua família sem viver na angústia da 

penúria financeira. Nos países “emergentes”, escasseiam, pelo menos na 

economia formal, os empregos acessíveis a quem não terminou o ensino 

fundamental. Nos países “desenvolvidos”, até quem tem ensino médio 

completo, mas sem estudos superiores ou diploma de formação profissional, 

encontra dificuldades para conseguir um emprego e, logo, isso acontecerá 

também nos países emergentes. 

 

 Por longo período a universidade foi vista pelos estudantes e suas famílias como um 

mero meio de ascensão social e conforme sua disseminação e abertura para todas as classes 

sociais garantidos por lei, a mesma foi ganhando outros significados que não só o de 

formadora de profissões para o mundo do trabalho. Observemos outra afirmação Charlot 

(2011. p. 8): 

 

A Universidade passou a ser uma via de acesso a espaços socioprofissionais 

muito mais diversificados do que os tradicionais espaços do Ensino, do 

Direito, da Medicina e, outrora, da Teologia. Já no final do século XX, a 

diversificação da instituição não permite mais falar da Universidade no 

singular: existem universidades, no plural. Entretanto, o modelo antigo da 

Universidade, prestigioso lugar de Saber e Cultura, não desapareceu no 

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

cujos antepassados nem podiam sonhar em ingressar no ensino médio.  

 

 Dessa forma observa-se que o ambiente universitário passou a significar não apenas o 

lugar onde se buscava uma formação e sim o ambiente possível de diversificar as formas de 

aprendizagem, construir um saber vinculado a vivências com outras pessoas e culturas, 

significava ainda a porta para a liberdade não só financeira, mas em todos os aspectos da 

formação humana. 

 Com a criação de diretrizes educacionais como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), juntamente com o disposto na Constituição de 1988, o acesso ao ensino 

superior trouxe novas perspectivas para a sociedade. A partir dessas leis novas propostas 
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surgiram garantindo a criação de políticas públicas que asseguram o acesso e permanência nas 

IES. A LDB em seu Art. 4º estabelece que o dever do Estado com educação escolar pública 

será efetivado mediante a garantia de “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 

e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 

Todavia a história do ensino superior no Brasil não se resume apenas as leis, e sim a 

tantas outras transformações importantes de serem mencionadas. As dificuldades não foram 

apenas na expansão das instituições, mas no ingresso e na permanência principalmente dos 

alunos oriundos das classes subalternas. Não tínhamos as formas de acesso existenteshoje. E 

as novas legislações vão, de certa forma, impulsionar a elaboração e implementação de 

políticas que garantissem, além da ampliação do número de vagas, a permanência dos alunos 

durante os cursos, naquela instituição, que antes fora lugar de poucos. 

Muitos programas foram criados na última década pelo Governo Federal para facilitar o 

acesso dos alunos oriundos de escolas públicas e das camadas populares nas IES. Dentre eles 

podemos citar: Programa de Apoio e Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) responsável pela difusão das instituições federais em todo o país e pela criação de 

bolsas de auxílio estudantil bem como pelos programas de acesso e pela melhoria da 

qualidade de ensino e formação docente; Programa Universidade para Todos (PROUNI); 

Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e Sistema de Seleção Unificado (SISU). Estes 

últimos têm o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
2
 como meio de classificar os 

jovens para processo seletivo. O ingresso dos alunos participantes desta pesquisa na UFPI já 

reflete a atuação das políticas de ingresso supracitadas. Num total de 50 discentes, 74% 

ingressaram através do PSIU; 18% pelo SISU; 4% cotas para escolas púbicas e 4%, pelo 

ENEM. Essa discrepância tão grande entre o PSIU e o ENEM, acredito que se deve as 

mudanças ocorridas no regimento desses processos de seleção, pois o PSIU selecionava os 

alunos de forma direita para as IES e ainda destinava vagas para alunos de escolas públicas 

através do sistema de cotas, sem contar que se trava de um processo menos burocrático para 

ingresso na IES. Já o Enem por ser um exame de caráter classificatório era necessário após 

análise e aprovação de desempenho que o aluno optasse ainda por cinco cursos em 

                                                           

2
Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do 

estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já 

concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes 

que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (PROUNI). Além disso, cerca de 

500 universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja 

complementando ou substituindo o vestibular. (BRASIL, 2014, p. 1-2). 
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instituições diferentes através de outro processo de seleção, o PRONI que oferta bolsas 

integrais e parciais tanto em universidade públicas quanto privadas. Ou seja, o Enem se trata 

de um processo demorado. Além disso, os alunos oriundos de escolas públicas concorriam 

com os de escola particulares. 

Referente ao Programa de Apoio e Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) de acordo com as informações do Ministério da Educação (MEC) 

foiestabelecido pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, sendo uma das ações que 

integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e tem como principal objetivo 

ampliar o acesso e a permanência na educação superior.  

 Ainda com base nas informações ofertadas pelo MEC referente ao REUNI, o governo 

federal adotou uma série de medidas para favorecer o crescimento do ensino superior público, 

criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, acadêmica 

e pedagógica.Evidencia-se assim, que hoje existe mais facilidade de se conseguir uma vaga 

nas IES brasileiras. 

 Mas será que o Reuni cumpre mesmo com a proposta de melhorar a qualidade de 

ensino, garantir melhores condições de trabalho, aperfeiçoamento de pessoal e acesso a 

universidade? 

 A expansão do ensino significa aumento no número de oferta e consequentemente 

aumento no número de alunos por turma, o que pode comprometer a qualidade do ensino 

oferecido. Muitas críticas recobrem a adesão ao programa e há uma desconfiança se o mesmo 

foi uma ação de fato positiva. Pois, à medida que cresce o número de alunos que ingressam 

nas IES, aumenta a preocupação quanto ao aproveitamento do ensino, normalmente daqueles 

oriundos de uma educação básica de qualidade duvidosa. Além deste tipo de preocupação que 

está cada dia mais comum entre os professores e gestores universitários há também a certeza 

de que para atender a demanda de alunos é necessária a contratação de profissionais 

qualificados bem como investir em infraestrutura, o que nem sempre caminha no mesmo 

ritmo.  

 Sobre as políticas de expansão realizadas através do REUNI Martinez (2003, p. 21) faz 

a seguinte crítica: 

 

A expansão foi feita por meio de um contrato de gestão que obrigou a toda 

universidade ter metas em ralação à expansão do número de estudantes no 

número de turmas, no número de alunos por sala de aula, na relação 

professor e aluno, e no número de cursos. Ficou firmado neste contrato que o 

financiamento para obras e a abertura de vagas para concursos públicos para 

professor estão condicionados à ampliação do número das vagas de 
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discentes. Essa condição levou várias universidades a aumentar muito as 

vagas para alunos nem sempre recebendo em contrapartida, seja número de 

vagas de docentes seja em infraestrutura piorando em muito as condições de 

trabalho de docentes, discentes e técnico administrativo. 

 

 

A partir das contribuições de Martinez (2003) é possível refletirmos acerca da 

funcionalidade dessas políticas implantadas através do REUNI. Pois garantir acesso às IES 

não é necessário apenas investimentos em infraestrutura e expansão das instituições. É preciso 

investir na formação de profissionais, salário digno, qualidade de trabalho e condições de 

ensino.  
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3. CONDIÇÕES OBJETIVAS: PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS DISCENTES 

 

Investigar perfil é voltar o olhar para histórias. É buscar conhecer aquilo que está para 

além do que os nossos olhos veem.O desejo de ver algo muito próximo, ver meus pares, de 

ver pessoas como eu, que mesmo estando em contexto singular são tão diferentes e mesmo 

quebrando as barreiras do que é improvável para muitos, seguem na busca do conhecimento e 

da realização particular, fez dessa pesquisa uma realização pessoal. E nesse contexto de 

diferenças e objetivos incomum o que nos agrega e o que nos difere? Quem são os 

acadêmicos do curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí do campus senador 

Helvídio Nunes de Barros em Picos? 

Partindo desse questionamento faremos neste capítulo uma discussão acerca dos 

principais aspectos que ajudam a desenhar o perfil dos sujeitos desta pesquisa: os discentes do 

curso de pedagogia da UFPI- CSHNB- Picos PI. O capítulo está subdividido em três tópicos. 

O primeiro tópico discorre sobre a idade, sexo e estado civil dos graduandos; O segundo 

tópico enfatiza a procedência do Ensino Médio a escolaridade dos pais; O terceiro ressalta as 

formas de custeio das despesas mensais e onde residem, bem como a participação dos 

discentes em programas de bolsa de auxílio estudantil. 

 

3.1 Idade, Sexo e Estado Civil dos Discentes. 

 

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

raças/etnias, com costumes e valores plurais. Conhecer o alunado nesta perspectiva não é um 

ato difícil, basta observarmos. É perceptível nas vivências cotidianas. Porém, quando se 

pretende ir além do que os olhos podem ver é preciso inovar, buscar, estudar e inserir-se nesse 

meio. E o que a idade, o sexo e o estado civil dizem sobre os alunos? 

Para quem pretende conhecer perfil diz muito. A partir do conhecimento destes aspectos 

saberemos, mesmo que de forma superficial, como foi o processo de escolarização anterior 

como o tempo de conclusão da educação básica (idade escolar
3
), o tempo que levou para 

                                                           

3
Idade escolar corresponde à faixa etária correspondente para cada nível da educação escolar. A Lei 9.394/96 

dispõe em seu Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:I - 
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ingresso na IES, às perspectivas de vida, bem como o grau de maturidade, dedicação e 

responsabilidade com a vida e com o curso.  

Referente à faixa etária dos graduandos os dados coletados evidenciaram que o número 

de alunos com idade entre 17 e 18 anos pode ser representado por 18% do total pesquisado; 

entre 21 e 24 anos por 46%; entre 25 e 28 anos por 22%; entre 29 e 32 anos por 10%; e com 

idade entre 33 e 36 anos e com mais de 37 anos representam 2% e 4% respectivamente. Dessa 

forma fica evidente que mesmo sendo a maioria dos discentes representada por jovens, existe 

uma ainda uma parcela significante do que consideramos na faixa etária adulta (idade igual ou 

superior a 29 anos) cursando pedagogia e representando 16% dos envolvidos na pesquisa. 

Se compararmos o número de alunos com idade entre 17 e 24 anos que frequentam a 

universidade nos dias atuais com o censo da educação superior de uma ou duas décadas atrás 

veremos que há um aumento expressivo no ingresso destes na IFES. Basta observarmos a taxa 

de atendimento nesse nível de ensino na década de 90 até o ano de 2002 e confrontarmos com 

o censo de 2012. 

Segundo Bertolin (2009, p.12) a taxa de atendimento num determinado nível de 

educação de um país pode ser verificada de duas maneiras: “taxa de escolarização líquida ou 

taxa de escolarização bruta” 
4
. Considerando-se a população entre 18 e 24 como a adequada 

para a educação superior, a taxa de atendimento no Brasil aumentou em ambos indicadores 

nos últimos tempos. A taxa de escolarização bruta da educação superior cresceu de 8,1%, em 

1991, para 15,1%, em 2002 (INEP, 2004). Já no ano de 2012, quando foi realizado o último 

censo da educação superior, à taxa de jovens com idade entre 18 e 24 anos matriculados nas 

IES subiu para 17,8%. 

As taxas expressas acima nos levam a refletir sobre o que vem mudando no quadro 

educacional para que a juventude ingresse cada vez mais cedo em cursos superiores. Sabe-se 

que o sistema educacional brasileiro vem passando por mudanças nas últimas décadas e que 

muitos programas favorecem o desenvolvimento e melhoriano desempenho dos alunos 

                                                                                                                                                                                     
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte 

forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) b) ensino 

fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) /II - 

educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

4
A taxa de escolarização líquida indica o percentual da população em determinada faixa etária que se encontra 

matriculada no nível de ensino adequado à sua idade. A taxa de escolarização bruta permite que se compare o 

total da matrícula num dado nível de ensino com a população na faixa etária adequada a esse nível. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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diminuindo dessa forma o número de reprovações e levando-os a concluírem cada vez mais 

cedo à educação escolar em todos os seus níveis.   

Alusivo aos 16% dos graduandos com idade acima de vinte e nove anos no curso de 

Pedagogia creio que o ingresso tardio na universidade se deve dentre muitos fatores às 

possibilidades e facilidades de acesso que há uns dez atrás não existiam na mesma proporção 

de hoje; a necessidade de ter uma formação superior devido às exigências do próprio mercado 

de trabalho e, portanto a decisão de aperfeiçoamento profissional e por ultimo a realização 

pessoal. 

Porém, adentrar ainda jovem na universidade tem uma infinidade de resultados e 

significados diferenciados, principalmente para as classes populares. Primeiramente, resulta 

na inserção mais cedo no mercado de trabalho e, por conseguinte liberdade financeira. Ainda 

assim, muitas críticas relacionadas ao preparo profissional são lançadas a esses jovens, pois 

existem dúvidas quanto à competência e maturidade no trabalho dos mesmos. Outra questão 

posta é a frequência com que esses jovens mudam de curso antes de chegar à metade, como se 

ainda não tivesse com maturidade suficiente para escolher definitivamente a profissão a 

seguir. Contudo não me prolongarei sobre tais questões, mas enfatizarei outro dado 

encontrado nesta pesquisa e que merece destaque: o sexo dos discentes.  

Num universo de cinquenta pesquisados, cerca de 90% são do sexo feminino. Mas por 

que há essa discrepância entre o número de mulheres e homens no curso de Pedagogia? Essa 

mesma característica se aplica a algum outro curso da UFPI?  E por que os homens seguem 

em outras profissões menos frequente entre as mulheres? Os questionamentos supracidades 

nos levariam a uma necessária discussão sobre gênero, acesso a ensino superior e profissões, 

algo certamente bem mais amplo que a proposta desta investigação. Porém, não me 

prolongarei, tendo em vista que o foco principal desta pesquisa é refletir sobre o perfil 

socioeconômico dos discentes de Pedagogia da UFPI campus CSHNB- Picos PI.  

Para compreendermos a procedência de tal característica do curso, a feminização 

docente, é importante voltarmos um pouco na história da educação brasileira, especificamente 

na formação da mulher enquanto educadora. 

A luta das mulheres na busca de conquistar seu espaço na sociedade não é recente. A 

classe feminina foi, por longo tempo, excluída do processo de formação educacional; e 

quando conseguiram o direito de frequentar a escola sofreram muitas restrições. Só era 
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permitida a educação básica como aprender a ler e escrever como ressalta Beltrão e Alves 

(2003): 

 

Ao sexo feminino coube, em geral, aeducação primária, com forte conteúdo 

moral esocial, dirigido para o fortalecimento do papel demãe e esposa. A 

educação secundária femininaficava restrita, em grande medida, ao 

magistério,isto é, a formação de professoras para os cursosprimários. As 

mulheres continuaram excluídasdos graus mais elevados de instrução 

durante oséculo XIX, pois a tônica permanecia na agulha, não na caneta. 

 

 

Quando a educação escolar passou a ser direito de todos e não somente dos homens, 

frequentar as escolas passou a ser a via de acesso da classe feminina na luta por seus direitos. 

Dessa forma, com o passar do tempo ser mulher ganhou outro significado e não mais apenas a 

esposa, mãe e dona de casa. A oportunidade de ter um trabalho era uma forma de liberdade 

não só financeira, mas relativo à submissão ao homem, aos deveres domésticos.  

Não foi fácil ganhar reconhecimento em meio à sociedade machista do século XIX que 

considerava a mulher inferior ao homem em todos os aspectos. Mas aos poucos a classe 

feminina foi ganhando destaque na função docente, pois a mesma já carregava consigo uma 

característica forte que era a de preparo para educar seus filhos. Segundo Sforni (1996. P. 

744): 

 

Por mais paradoxal que possa parecer, a mulher, no século XIX, apesar de 

ser considerada intelectualmente inferior ao homem, foi enaltecida como 

“educadora por excelência”. Os homens, mais “lógicos”, “objetivos” e 

“racionais”, colocaram nas mãos das mulheres, mais “intuitivas” e 

“afetivas”, o ensino público.  

 

 Será que essa característica se aplica as mulheres nos dias atuais e por isso é menos 

frequente a presença dos homens na área de docência? Com base em informações coletadas 

site do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira- INEP, o censo 

da Educação Superior realizado no ano de 2011 apresenta as dez áreas detalhadas de 

conhecimento com maior representatividade de graduandos do sexo feminino. São elas: 

“Serviços de Beleza” (com 97,2% de matrículas femininas), “Ciências da Educação” (92,3%), 

“Secretariado e Trabalhos de Escritório” (91,2%), “Serviço Social e Orientação” (91,0%), 

“Ciências Domésticas” (89,4%), “Terapia e Reabilitação” (84,5%), “Enfermagem e Atenção 



22 
 

Primária (Assistência Básica)” (84,4%), “Psicologia” (81,1%), “Biologia e Bioquímica” 

(71,5%), além de “Farmácia” (71,3%). É importante esclarecer que não se trata, 

necessariamente, das dez maiores áreas detalhadas em número de matrículas de graduação 

femininas, mas sim das áreas em que a participação percentual feminina nas matrículas é mais 

expressiva. 

Outras pesquisas apontam ainda que o número de mulheres que concluem o ensino 

superior não só na área de educação como também em outras é maior que o número de 

homens. Isso mostra que as mulheres ganham cada vez mais espaço na sociedade e no 

mercado de trabalho.  

 Contudo, esses números acerca da forte presença feminina no curso de Pedagogia da 

UFPI não são dignos de generalizações, pois muitos outros aspectos podem estar imbricados 

nas escolhas de cada um e assim como se observa essa presença no referido curso basta 

observarmos outros para também constatarmos que não é característica apenas da docência. 

Assim como também não se pode dizer que os cursos das áreas de exatas são 

indissociavelmente masculinos apesar da forte presença deste sexo. 

 E quanto ao estado civil, o que este diz sobre os graduandos? 

Uma pesquisa realizada por Andrade e Corrar (2007) com estudantes de contabilidade 

no Brasil mostra que o estado civil dos estudantes é um condicionante do desempenho dos 

mesmos. A pesquisa realizada com 22.662 estudantes evidenciou que estudantes solteiros têm 

melhor desempenho que os estudantes casados. 

Poderíamos atribuir tal fato ao acumulo de responsabilidades por parte dos discentes 

casados. Sabemos que além da universidade, do compromisso com o curso de graduação 

existem outras responsabilidades como o cuidado e dedicação a família e ao trabalho. Não que 

os estudantes solteiros não tenham responsabilidades, mas,o nível de maturidade e 

investimento para lidar com essa situação difere entre os dois estados civil.  

Nesta pesquisa dentre os alunos participantes 24% são casados, 74% são solteiros e 2% 

são divorciados. Fazendo uma análise comparativa entre o estado civil e o desempenho 

acadêmico dos mesmos, constou-se que as informações conferem com as encontradas no 

estudo realizado com os estudantes de contabilidade do Brasil, pois quando questionados 

sobre o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), os graduandos de pedagogia da UFPI 

solteiros o classificaram como ótimo ou excelente, enquanto que os casados classificaram 
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como bom e atribuíam o fato de não estarem classificados como excelente ao acúmulo de 

responsabilidades. 

 

3.2 Escolaridade e Profissão dos Pais e Procedência do Ensino Médio dos Discentes 

 

Considero que o estudo sobre o histórico escolar dos graduandos de pedagogia da UFPI, 

campus de Picos, inicia-se com uma sondagem sobre a escolaridade de seus pais, o que 

fundamenta-se no conceito de capital cultural, de Pierre Bourdieu (1998) e nos estudos de 

Bernard Lahire (1997)
5
. Segundo Bourdieu (2010. p.73): 

 

O capital cultural está associado à noção de conhecimento e às diversas 

formas de compreendê-lo, mas também está voltado aos costumes e às 

culturas, produzidas e conservadas nos diferentes contextos, classes, povos, 

expressando uma espécie de ethos. [...] a noção de capital cultural impôs-se, 

primeiramente, como uma hipótese indispensável para dar conta da 

desigualdade de desempenho escolar de crianças provenientes das diferentes 

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

específicos que as crianças das diferentes classes e frações de classe podem 

obter no mercado escolar, à distribuição do capital cultural entre as classes e 

frações de classes.  

 

O empenho em relacionar a procedência do ensino médio dos discentes de pedagogia e 

a escolaridade e profissão de seus pais partiu da possibilidade de poder compreender a 

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

desempenho escolar do grupo pesquisado; e, o quanto os pais, tidos como referências, podem 

interferir nas escolhas dos filhos, seja como transmissores de capital cultural ou como força 

para subverter a impossibilidade de estudo daqueles, dadas as condições objetivas de suas 

vidas. Dessa forma é que esta discussão parte primeiramente da escolaridade e profissão dos 

pais e depois, a procedência do ensino médio dos discentes. 

                                                           
5
O Sucesso Escolar em Meios Populares: razões do improvável. O livro trata de uma pesquisa realizada pelo 

autor com alunosoriundos das camadas populares tendo como proposta investigar os casos de sucesso escolar, 

bem como de situações problemas enfrentadas por estes no percurso escolar. 
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Escolarizar a população nem sempre foi prioridade das políticas públicas no Brasil. Os 

investimentos na oferta de ensino gratuito para todos teve início, de forma ainda muito 

tímida,com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública
6
 em 1930 e mesmo com um 

plano de educação escolar gratuita para todos, durantes muitos anos as camadas populares 

permaneceram fora da escola e exclusos dos cursos nível superior.  

Tal situação no decorrer deste estudo é evidenciada com informaçõesque reforçam a 

dificuldade de acesso à educação escolar da geração dos pais dos graduandos de pedagogia da 

UFPI- CSHNB de Picos - PI.  De um universo de 91 pais e mães, mencionados nos 

questionários (sendo 44 do sexo masculino e 47 do sexo feminino), 30% possui formação 

superior, sendo que os pais representam apenas 4,5% e as mães 25,5% respectivamente. 

 Já os que não concluíramnão concluíram a educação básica de nível fundamental e 

médio podem ser expressos da seguinte forma: pai 22,7% e mãe 23,4%, ou seja, 36 pais e 27 

mães. 

 Esses achados sugerem duas reflexões que contribuem com o conhecimento do perfil 

dos discentes. Uma delas refere-se ao acúmulo de capital cultural transmitido por estes pais 

aos graduandos durante a vida: Quais os valores e costumes, as práticas culturais, 

possibilidade de acesso a livros, lazer e ambientes de socialização destas famílias? E a outra: 

quais as chances dos filhos de pais analfabetos, que nesse estudo expressam 8,7% entre pais e 

mães, terem as mesmas perspectivas de acesso a outros bens culturais que os filhos de pais 

escolarizados? Essas reflexões sugerem outra pesquisa a ser realizada futuramente, pois 

chegar a uma resposta concisa para tais questionamentos não depende somente do que fora 

                                                           
6
O Ministério da Educação foi criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Com o nome de 

Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição desenvolvia atividades pertinentes a vários ministérios 

como saúde, esporte, educação e meio ambiente. Até então, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo 

Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. 

Em 1932, um grupo de intelectuais preocupado em elaborar um programa de política educacional amplo e 

integrado lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por 

outros conceituados educadores, como Anísio Teixeira.  

O manifesto propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e definisse a bandeira de uma 

escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Nessa época, a igreja era concorrente do Estado na área da 

educação.Foi em 1934, com a nova constituição federal, que a educação passa a ser vista como um direito de 

todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos.De 1934 a 1945, o então ministro da 

Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema Filho, promove uma gestão marcada pela reforma dos ensinos 

secundário e universitário. Nessa época, o Brasil já implantava as bases da educação nacional. Até 1953, foi 

Ministério da Educação e Saúde. Com a autonomia dada à área da saúde surge o Ministério da Educação e 

Cultura, com a sigla MEC.O sistema educacional brasileiro até 1960 era centralizado e o modelo era seguido por 

todos os estados e municípios. Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 

1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a centralização do MEC. 
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informado nos questionários, mas necessita de investigações sobre a relação destas questões 

com tantos outros fatores sociológicos, históricos e até psicológicos dos sujeitos informantes.  

Creio que o nível de escolaridade dos pais pode interferir de forma negativa ou positiva 

na vida dos filhos, não só nos anos iniciais da educação escolar, mas durante toda a vida. De 

forma negativa logo que ser analfabeto ou não ter uma formação superior nos dias atuais 

implica na exclusão de alguns contextos sociais principalmente na oportunidade de trabalho, 

fato que pode comprometer o futuro dos filhos, pois oferecer aos mesmos o acesso a outras 

culturas, outros ambientes de socialização se torna algo distante da realidade financeira. E de 

forma positiva por vários motivos, como por exemplo, se o pai e/ou a mãe não teve acesso a 

escola, por falta de oportunidade ou condições financeiras, pode servir de incentivo 

parabuscar fazer diferente com seus filhos. E os filhos por não aceitarem uma realidade 

semelhante a dos pais, poderão buscar, por si mesmos, o acesso e sucesso escolar. 

Contudo, ressalto que não pretendo neste estudo afirmar que o sucesso ou fracasso 

escolar dos filhos esteja condicionado à escolaridade dos pais, mas enfatizar que o acúmulo de 

capital cultural adquirido ao longo da vida seja na escola ou no cotidiano, faz enorme 

diferença no processo de formação, na medida em que facilita aquisição e acesso outros bens 

culturais, a socialização com outros ambientes que não seja apenas a família e a escola, dentre 

outras possibilidades. Mas também, o baixo nível de escolaridade dos pais muitas vezes em 

nada interfere em termos de motivação na vida escolar dos filhos, a sociedade por meio da 

reprodução e imposição de valores, costumes e conhecimentos da classe dominante é quem 

interfere na probabilidade de sucesso ao internalizar que o mesmo é bem mais provável em 

famílias cuja situação financeira e nível de escolaridade dos pais não deixam a desejar. Lahire 

(1997) em pesquisa realizada com oito alunos oriundos da classe popular e com vinte e seis 

famíliastrata do sucesso ou fracasso escolar condicionado a origem social e enfatiza que os 

resultados obtidos em sua pesquisa discordam, pois ainda o estudo sendo realizado com um 

público de mesmo nível socioeconômico, os casos de sucesso e fracasso escolar diverge em 

proporções diversas.   

A análise do nível de instrução escolar dos pais nesta pesquisa comprova em partes com 

os achados de Lahire (1997), visto que, um número relevante não tem formação superior e 

nem ao menos concluíram a educação básica e mesmo assim os filhos conseguiram ingressar 

na universidade, comprovando o que é para muitos improvável de se conquistar quando a 

origem social é de classe pobre. 
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Já a profissão dos pais tem maior reflexo no futuro escolar dos filhos que a própria 

escolaridade. A taxa de desemprego no Brasil ainda é considerável em relação a outros 

países;e, até mesmo quem tem formação superior pode ficar excluído do mercado de trabalho. 

Essa é a realidade de muitas famílias brasileiras que convivem diariamente com esse fato. 

 

As estimativas preliminares da organização, incluídas no 

relatório Tendências Mundiais do Emprego 2014, indicam que a taxa de 

desemprego global atingiu 6% da população economicamente ativa mundial 

no ano passado, se mantendo estável em relação a 2012. No Brasil, a OIT 

acredita que a taxa de desemprego atingiu 6,7% em 2013, cairá levemente 

neste ano para 6,6%, e chegará a 6,5% em 2015 e também em 2016. Já o 

índice global de desemprego deverá ser em média de 6,1% entre 2014 e 

2016, nas previsões da organização. (FERNANDES, 2014, p.1) 

 

Porém, a partir das estatísticas elucidadas por Fernandes (2014) com base nos dados 

obtidos pelo relatório Tendências Mundiais do Emprego 2014 e das afirmações supracitadas, 

podemos interrogar qual a relação da profissão dos pais com o perfil dos discentes 

participantes desta pesquisa? 

Se fizermos uma reflexão a partir das profissões mais frequentes entre as famílias dos 

graduandos ou se refletirmos primeiramente partindo do nível de escolaridade destas famílias, 

não é difícil imaginar as condições de trabalho as quais as mesmas estão inseridas e 

consequentemente sua classe social, tendo como base os salários que o mercado de trabalho 

picoense e de regiões vizinhas oferece. 

Os dados coletados nesta pesquisa mostram que os vínculos empregatícios dos pais em 

sua maioria não exigem formação superior e que boa parte não possui uma renda salarial fixa, 

o que leva a crer na dificuldade de manter os custos mensais com a família e 

consequentemente com a estadia dos filhos em outra cidade com a finalidade de estudar, 

como no caso de muitos alunos participantes deste estudo. 

Do total de cinquenta pais (do sexo masculino) foi informada a profissão de apenas 

76%, (38 pais). Destes, a profissão mais frequente éagricultor com 34,2%, seguido de 

profissional autônomo com 21%. Além desses apareceram às ocupações de pedreiro, 

marceneiro, carpinteiro, administrador de empresas, motoristas, policial, vigias. Ou seja, 

profissões pouco remuneradas. Já entre mães foi informada a profissão de 72% (36 mães de 

50), sendo que 14% são agricultoras, 10% autônomas e outros 27,7% são donas de casa.  
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Constatei a partir desses dados que a escolaridade desses pais reflete em suas profissões, 

na medida em que se observa que o vínculo empregatício em área de formação profissional de 

nível superior é quase inexistente. Entre as mães dos discentes, doze possuem formação de 

nível superior e sete atuam como professoras. 

 As colocações a respeito das profissões levariam a outras análises possíveis de serem 

estudadas no delineamento do perfil destes graduandos, sujeitosdesta pesquisa. Sabemos que 

o salário mínimo atual é pouco e que dele dependem despesas não só como alimentação e 

moradia, mas saúde, transporte, vestuário, lazer e principalmente educação. Pensando nisso, 

focarei na procedência do Ensino Médio dos discentes. 

Sabe-se que para ingressar no ensino superior é necessário o conhecimento mínimo da 

área de formação que se deseja cursar. Para tanto, o aproveitamento de conhecimentos e 

preparo no ensino médio é, em parte, responsável pelo sucesso no vestibular. Existe diferença 

na qualidade do Ensino Médio entre escolas públicas e particulares? O ensino médio cursado 

pelos graduandos de pedagogia da UFPI foi suficiente em termo de aquisição de 

conhecimento para realização do exame de vestibular? E de quais instituições provêm esses 

alunos? 

Quanto à qualidade do ensino ofertado, com certeza existe diferença entre o público e o 

privado. O ensino privado é percebido como de maior qualidade, pelo menos no que di 

respeito à garantia da aprendizagem de conteúdos básicos. E as causas se devem, não somente 

ao quadro de profissionais qualificados, mas a uma série de fatores ligados desde a estrutura 

física das escolas, ao material didático utilizado até o aproveitamento do tempo e as cobranças 

de retorno da própria família, que paga mensalmente pelos estudos dos filhos. A 

probabilidade dos alunos de escolas públicas e de classes populares subalternas estarem 

menos preparados em termos de aproveitamento de conteúdos, qualidade de ensino e de 

sentirem dificuldade ao ingressarem no ensino superior são maiores que as de alunos de 

escolas particulares que estão mais familiarizados com os conteúdos e práticas de estudo.  

Nesta pesquisa chama-nos atenção o número de alunos oriundos de escolas públicas. 

Dos cinquenta envolvidos, 74% são oriundos de escola pública, 18% de escola privada e 8% 

de escola técnica. O número de alunos provenientes de escola pública é mais que o triplo de 

escolas privadas ou técnicas. Nesse sentido podemos atribuir a causa desse dado 

possivelmente a dois fatores: a melhoria da qualidade da educação pública associada a 

programas de acesso às IES ou devido algumas famílias brasileiras não disporem de 
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condições financeiras para matricularem seus filhos em escolas privadas. E esses dados ainda 

podem ser reflexos da escolaridade e profissão dos pais discutidos anteriormente. 

Cabe ainda nessa discussão um breve relato sobre o sistema de cotas
7
 para alunos de 

escolas públicas. Muitos alunos matriculam-se em escolas da rede pública pela facilidade de 

ingressar numa IES pelo sistema de cotas. Contudo, muitas críticas recobrem essa política de 

ação afirmativa
8
. Penso que o sistema de priorização de alunos oriundos de instituições 

públicas é uma forma de perpetuar as desigualdades sociais frente à educação. Ao invés de 

decretar que as universidades devem destinar 50% de suas vagas através do sistema de cotas 

seja para negros ou jovens oriundos de escolas públicas, o governo deveria investir na 

qualidade de ensino e infraestrutura dos colégios, bem como tornar os cursos superiores de 

maior concorrência mais acessíveis para todas as classes sociais, assim não existiria 

disparidade entre o número de alunos da rede privada e pública aprovados no vestibular. 

A análise da escolaridade e profissão dos pais e procedência do EM dos graduados 

tornou possível chegar mais próximo de seu perfil, pois as informações são oportunas para 

afirmar que a maioria é oriunda da classe popular do Piauí. Constatei ainda que os pais que 

não concluíram a escolarização básica representam 81,8% e os informes sobre os vínculos 

empregatícios deste permitem afirmar que não recebem mais que dois ou três salários 

mínimos mensalmente. Referente às mães 57,4% não concluiu o ensino fundamental e médio, 

e 12 trabalham como funcionárias públicas.  

Quanto à procedência do EM dos discentes chamou minha atenção à escolaridade e 

profissão dos pais, cujos filhos estudaram em escolas particulares. De 50 alunos, nove 

concluíram o ensino médio em instituição de ensino privada e entre os pais destes, seis 

                                                           
7
Projeto de lei aprovado em 1999 pelo Senado Federal dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e 

estaduais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, em que decreta que as instituições federais 

de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso seletivo para ingresso 

nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes 

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, dessas vagas 50% deve ser reservada  

aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Além de 

reservar vagas aos negros, pardos e indígenas, no mínimo igual à proporção de negros, pardos e indígenas na 

população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

8
O termo ação afirmativa tem um amplo alcance que pode designar o conjunto de estratégias, iniciativas ou 

políticas que visam favorecer grupos ou segmentos sociais que se encontram em piores condições de competição 

em qualquer parte da sociedade. Visam buscar o equilíbrio entre as diversas camadas da sociedade, até que os 

problemas sejam neutralizados. Estas medidas se realizam por meio de providências efetivas em favor das 

categorias desfavorecidas. (MATOS, et al. 2007, p. 3) 
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possuem formação em nível superior: sendo que quatro mães, além da formação nesse nível 

de ensino atuam como professoras. 

Que relação tem a escolaridade e profissão dos pais com a procedência do ensino médio 

dos graduandos? Para matricular um filho em escola particular não depende apenas de 

questões financeiras, mas também das perspectivas quanto ao êxito escolar, o futuro e 

formação profissional dos mesmos. Existe ainda outro aspecto que pode explicar esse achado: 

a herança cultural
9
 desses discentes. Segundo Bourdieu (2002), o êxito do aluno tem como 

elemento determinante aherança cultural que lhe foi transmitida no seio familiar, por 

conseguinte, os resultadosobtidos ao longo da trajetória escolar, inclusive nos níveis mais 

altos de escolarização, como o ensino superior, estão relacionados às propriedades culturais 

que sãotransmitidas pela família.  

Dessa forma creio que os investimentos da família na escolaridade dos filhos é sempre 

uma questão cultural; e que, acima de tudo, espera retorno, seja financeiramente ou em 

sucessão da herança cultural familiar. Passo e Pereira (2006, p. 2):  

 

As atitudes e disposições familiares bem como o investimento propriamente 

escolar, como tempo de dedicação e aquisição de bens culturais, são 

elementos definidores das chances objetivas do estudante acumular capital 

cultural, e, por conseguinte, obter êxito escolar. 

 

 As considerações de Pierre Bourdieu sobre a herança cultural possibilitam visualizar os 

dados dessa pesquisa sob uma nova ótica. Não posso afirmar que os alunos oriundos de 

escolas públicas ou de famílias com escolaridade incompleta são desprovidos de herança 

cultural, pelo contrário, se não estudaram em escolas particulares ou tiveram acesso restrito a 

outros bens culturais o motivo não está totalmente relacionado a termos culturais e sim 

financeiros. Além disso, esses alunos revertem à ordem de pensamento da sociedade quando 

quebraram as barreiras do improvável ao serem aprovados no vestibular. Por outro lado, 

aqueles que saíram de instituições particulares, com certeza são vistos como resultados dos 

investimentos familiares, bem como da transmissão da herança cultural, ou seja, tiveram 

maior facilidade de acesso ao capital cultural em suas três formas (objetivado, incorporado e 

institucionalizado). 

                                                           
9
 É herança transmitida pela família sob a forma de capital cultural, percebidas nas práticas de estudo, acesso a 

cultura, música, trabalho, etc. 
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 Até aqui elucidei questões fundamentais para delimitação do perfil dos graduando de 

Pedagogia da UFPI de Picos- PI. Contudo, ainda insuficientes para chegar a uma conclusão, 

visto que, outros questionamentos precisam ser abordados neste mesmo capítulo em um novo 

tópico de discussão tais como: Onde residem e como custeiam as despesas mensais? Quais os 

Programas de bolsa de auxílio estudantil frequente entre esses alunos? 

 

3.3 Situação econômica: quanto custa estar em uma universidade cursando pedagogia? 

 

 O percurso para se chegar à universidade é enviesado por histórias de vida que 

perpassam as barreiras das dificuldades e algumas delas ficam ocultas aos olhos não só dos 

colegas como também de toda a comunidade acadêmica (Professores, técnicos, 

coordenadores, etc.). A passagem dos alunos pela universidade trás uma série de 

transformações seja na vida pessoal ou profissional. O presente tópico discorre acerca de 

algumas dessas mudanças que dizem respeito principalmente à situação econômica dos 

discentes e suas famílias. Para tanto a discussão inicial refere-se à moradia e custeio das 

despesas mensais, em seguida, enfatizo a presença de bolsas de auxílio estudantil entre os 

discentes participantes deste estudo. 

Situada no centro-sul do Piauí, Picos é um importante centro comercial e pode ser 

considerada uma cidade universitária. O grande número de jovens e adolescentes que passam 

a residir na referida cidade com o objetivo de estudar cresce a cada ano.  

Entre os cinquenta discentes pesquisados 84% dos residem em Picos e outros 16% 

residem em cidades vizinhas. Observa-se que parte desses alunos que aqui reside opta por 

alugar casas ou apartamentos no Junco, bairro que a cada dia cresce em termos de construção 

civil e caracteriza-se justamente pelo grande número de estudantes que vêm de outras cidades 

e o procuram devido à proximidade tanto com o campus da UFPI quanto com a Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI) e Instituto Federal do Piauí (IFPI) situado no bairro Pantanal. 

Além destes que moram aqui, constatamos ainda que aqueles que moram em outras cidades 

utilizam-se de transportes coletivos, van, moto ou carro próprio para chegar até a UFPI. 

A distribuição em situação de moradia está disposta da seguinte forma: trinta e oito 

moram com parentes, dez com colegas e dois moram sozinhos. Com base nesses dados 
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podemos fazer algumas reflexões importantes para conhecermos o perfil dos estudantes. Por 

que a maioria mora com parentes? E as despesas mensais são divididas? Como são custeadas? 

Por que apenas dois moram sozinhos? 

Não é difícil encontrar respostas para as indagações supracitadas. O custo de vida está 

cada vez mais caro. É tanta inflação que a cada dia fica mais difícil manter um padrão de vida 

de qualidade mínima.  A inflação brasileira supera a de outros países. Fala-se muito em 

investimentos em transporte, saúde, educação e moradias, mas o que se percebe é o 

exorbitante acréscimo nas taxas de juros, aumento nos preços de produtos alimentícios, 

precariedade nos sistemas de saúde e educação e etc.. Nesse contexto morar sozinho ou 

manter despesas extras implicam desafios para muitos. 

Os aluguéis de imóveis estão cada vez mais caros e para os estudantes de baixa renda 

essa realidade se torna um problema que interfere na busca pela formação profissional, na 

medida em que, manter despesas com aluguel, água, luz, alimentação e materiais de estudo 

exigidos pela universidade passam a ser prioridade, não somente para os alunos, mas 

principalmente para suas famílias que dividem os recursos financeiros com duas residências 

por que em alguns casos os filhos morarem em outra cidade. 

Dos quarenta e dois alunos que moram em Picos- PI 42% vivem em imóvel alugado e 

do total dos cinquenta envolvidos na pesquisa mesmo os que moram com os pais ou parentes 

40% contribuem com as despesas mensais. A tabela abaixo dispõe a média de valores das 

contribuições dos discentes com aluguel: 

 

CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM ALUGUEL 

Nº de Alunos Valor da Contribuição 

6 De R$50,00 a R$100,00 

4 De R$101,00 a R$150,00 

4 De R$151,00 a R$200,00 

2 De R$201,00 a R$250,00 

1 De R$251,00 a R$300,00 

3 Mais de R$300,00 

Total Informado: 20 Alunos 

Tabela 1: Média de valores da contribuição mensal com aluguel 
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A tabela acima dispõe somente os gastos com aluguel, porém existem outros dispêndios 

que mencionei anteriormente, mas reforço aqui: alimentação, saúde, lazer, vestuário, água, 

luz, telefone, materiais de estudo e etc. 

 Como se percebe, os valores de contribuição dos alunos com aluguel variam. E essas 

variações remetem a algumas reflexões que serão dispostas a seguir. Os que cooperam com 

menor quantia, como R$50,00, por que contribuem com tão pouco? Quais as condições dessas 

moradias? Por quantas pessoas o valor do aluguel é divido? As mesmas reflexões servem para 

os que contribuem com maiores quantias. 

Essas indagações servem para pensarmos nas condições de vida que os graduandos, não 

só do curso de pedagogia como também de outros cursos, estão submetidos diariamente; bem 

como sugestão para as próprias autoridades buscarem formas de sanar as possíveis 

dificuldades enfrentadas por estudantes das IFES brasileiras. 

Trago na tabela seguinte os valores totais de contribuição dos discentes com água, 

energia elétrica, alimentação, transporte e materiais exigidos pelo curso:  

 

CONTRIBUIÇÃO TOTAL DOS DISCENTES COM AS DESPESAS MESAIS 

GERAIS COM ESTADIA EM PICOS 

Nº Alunos Valor da Contribuição (R$) 

4 De R$50,00 a R$100,00 

3 De R$101,00 a R$200,00 

9 De R$201,00 a R$300,00 

10 De R$301,00 a R$400,00 

5 De R$401,00 a R$500,00 

1 De R$601,00 a R$700,00 

3 Mais de R$700,00 

Total Informado: 35 alunos 

Tabela 2: Valores das contribuições mensais com as despesas gerais. 

Após a coleta e análise dos dados a cerca das despesas mensais dos graduando, conclui-

se que os gastos não são poucos. E se relacionarmos os custos para manter o curso com as 

profissões dos pais veremos que as dificuldades financeiras estão presentes. Portanto, cabe 

aqui outra discussão sobre os gastos mensais desses alunos. Como fazem para custeá-los?  

O sistema de ensino, assim como as entidades governamentais, não conhece a fundo o 

perfil dos estudantes e com certeza desconhece também a realidade na qual os mesmos estão 
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inseridos fora do ambiente universitário. As dificuldades existem principalmente no que tange 

a custos com estadia e disponibilidade de tempo para dedicar ao curso. E se muitos não 

dispõem desse tempo é devido os esforços de dividi-lo com o trabalho que é a única maneira 

de permanecer na universidade. 

Com isso, as formas de manterem os gastos durante o curso são diversas entre os 

discentes. Cerca de 30% são mantidos pelos pais; 32% trabalham ou custeiam com bolsas de 

auxílio estudantil; outros 16% somam a ajuda dos pais as bolsas de auxílio estudantil; 8% 

custeiam apenas com ajuda das bolsas ofertadas pela UFPI; 4% são pensionistas e mantêm os 

gastos com o benefício do INSS e 10% não declararam como fazem para manterem seus 

gastos com o curso. 

Contudo, percebi que 52% dos alunos do curso de pedagogia estãoincluídos em 

programas ou projetos que oferecem além de oportunidade de adquirir conhecimentos e 

experiência profissional com pesquisa e extensão, subsídios financeiros para custearem as 

despesas e permanecerem no curso. Além disso, esses benefícios favorecem não somente 

alunos de baixa renda. No transcurso desta pesquisa percebi um número significativo de 

graduandos que são ou já foram bolsista. Dentre os que responderam aos questionários 26 

possuem algum tipo de bolsa remunerada, ou seja, mais da metade participam de projetos ou 

programas de bolsas da UFPI. 

A maior incidência de participação dos graduandos é no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) com doze participantes e PRAEC com seis. A 

remuneração destas é de R$ 400,00 mensais. O PIBID tem como critério para de seleção que 

o aluno esteja devidamente matriculado no curso, não reprovar disciplina e tenha 

disponibilidade de tempo para realização das atividades propostas – 12 horas semanais. Nota-

se que a mesma não faz distinção quanto à renda salarial do aluno e de sua família. 

Já a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC), com o objetivo de 

melhorar o desempenho acadêmico e a qualidade de vida dos discentes oriundos de famílias 

de baixa renda, oferta bolsas todo ano para todos os campi da UFPI e adotando outros 

critérios que em partes diferem do PIBID: 

 

Para concorrer aos benefícios da PRAEC o aluno deverá ser procedente de 

famílias com renda de até um e meio salário mínimo por pessoa, além de 

atender aos seguintes critérios: Estar regularmente matriculado em curso de 
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graduação presencial na UFPI; Estar matriculado em, no mínimo, 5 (cinco) 

disciplinas; Não ser portador de curso superior; Para o benefício da moradia 

universitária, além da comprovação de vulnerabilidade social, o candidato 

deverá ser proveniente de outro município ou estado da federação brasileira, 

ou de outro país. (UFPI- Praec edital Nº 03/2013) 

 

Com isso percebe-se que os discentes participantes do benefício Praec são de famílias 

de baixa renda e que ser contemplado com esse programa, além da aquisição de 

conhecimentos e experiência profissional, implica na oportunidade de poder custear seus 

próprios gastos com o curso, representando uma ajuda significativa na renda das famílias. 

Porém existe ainda uma parcela de alunos que não recebe nenhum tipo de auxílio 

ofertado pela instituição e para garantir a permanência na graduação busca trabalhar no campo 

precário do mercado picoense que mesmo sendo um importante centro comercial para sua 

macrorregião as oportunidades de emprego disponibilizadas para a juventude são precárias. 

Digo isso me referindo às condições de trabalho, ao tempo destinado ao mesmo e aos salários 

ofertados. E mais, as alternativas de emprego são pouquíssimas visto que a cidade tem sua 

principal fonte de renda na rede lojista e clínicas de saúde particulares exigindo de seus 

funcionários dedicação integral diurna. Dessa forma, estudar e trabalhar são desafios e muitas 

vezes se tornam motivos de reprovação e retenção em disciplinas, além de ser apontado como 

uma das principais dificuldades enfrentada pelos graduando e que tratarei no capítulo 

seguinte. 

 As reflexões e apreciações dos dados obtidos e explicitados no andamento deste 

capítulo foram imprescindíveis para mapear o perfil socioeconômico dos alunos do curso de 

Pedagogia da UFPI- CSHNB e para analisar as diversas nuances que compõem esse perfil.  

Contudo algumas indagações ainda perpetuam essa pesquisa: Por optaram por prestar 

vestibular para o curso de Pedagogia?Quais as dificuldades e mudanças na vida desses 

estudantes após ingresso na UFPI?O que pretende e o que espera do curso e do mercado de 

trabalho?Essas indagações serão explanadas no capítulo seguinte deste trabalho monográfico 

já que entram em outro contexto de discussão. 
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4. ELUCIDAÇÕES SUBJETIVAS: ACADÊMICOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA: MOTIVAÇÕES E DESAFIOS 

 

O deslocamento desses indivíduos das camadas populares em direção 

à universidade, apesar de envolver motivações subjetivas, constitui um 

projeto social com forte dimensão política. (PAVÃO, 2002b. p. 73) 

 

Debruçar-se sobre o perfil dos discentes de pedagogia da UFPI- CSHNB de Picos- PI 

exige um tipo de investigação que perpassa os aspectos econômico, mas está para além deles. 

Requer um estudo analítico das subjetividades que permeiam as motivações individuais, as 

perspectivas com relação ao curso, bem como o conhecimento dos desejos reprimidos pelas 

circunstâncias nas quais estes indivíduos estão inseridos. Dessa maneira o capítulo está 

desenvolvido em dois tópicos de discussões. O primeiro tópico intitulado “Pedagogia: um 

sonho possível em meio ao improvável”dialoga com as respostas de dois questionamentos 

feitos durante a pesquisa de campo: O que o motivou a escolher o curso de Pedagogia na 

UFPI?Se não fosse pedagogia, qual outro curso você faria? Por quê? 

O segundo, com o título “Caminhos entre o acesso e permanência na UFPI: dificuldades 

e mudanças de vida após ingresso na universidade” discute as seguintes indagações: quais 

foram suas maiores dificuldades após ingressar na UFPI?Que mudanças significativas 

aconteceram em sua vida após a aprovação no vestibular? 

 

4.1- Pedagogia: um sonho possível em meio ao improvável 

 

Estar na universidade pode ter muitos significados para os estudantes. O sentimento de 

pertencer a um grupo com ideais e objetivos comuns na busca e difusão do conhecimento, 

bem como a esperança de ser bem sucedido profissionalmente são sem dúvidas significantes 

para os jovens e com certeza constituem-se como as principais motivações para o ingresso no 

ensino superior. No entanto, nem sempre os desejos e significados correspondem à realidade 

desses alunos. Por que Pedagogia? E se não o fosse qual outro curso você faria? Esses foram 

questionamentos lançados aos discentes a fim de conhecer o real desejo de cada um, as 

motivações e possíveis empecilhos para sua realização. 
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Para a maioria dos alunos a escolha do curso se deu pela admiração ou pela 

possibilidade profissional de atuação do pedagogo. Mas, embora essa resposta tenha sido 

mencionada por 27,2% dos graduandos outros 9% informaram que só estão no curso por falta 

de opção, oportunidade ou condições financeira e ainda por acreditar que não têm situação de 

vida adequada para se direcionar ao que realmente deseja.  

E qual seria a condição de vida adequada para estar em outro curso? Não é novidade 

que existe desde o início da história do ensino superior certa hierarquização dos cursos, 

havendo distinção entre os chamados “cursos de pobre” e “cursos de ricos”.  Nessa linha 

divisória as licenciaturas aparecem como sendo destinadas para a classe pobre. Tal ideia está 

de tal forma repetida na sociedade que muitos a aceitam como algo comum, natural. Porém, 

tal característica não se deve somente aos ditados sociais, mas também as dificuldades para 

manter ou custear os cursos considerados de maior prestígio como Medicina ou Direito, por 

exemplo. Segundo Costa (2013), para MacCowan professor de Educação e Desenvolvimento 

da Universidade de Londres, que há pelo menos uma década estuda a evolução do sistema 

educacional brasileiro, alguns desses cursos "não aumentam a capacidade de inovação da 

economia, não impulsionam sua produtividade e acabam ajudando a perpetuar uma situação 

de desigualdade, já que continua a ser vedado à população de baixa renda o acesso a cursos de 

maior prestígio e qualidade”. Aos poucos estaria sendo consolidada no sistema de ensino 

superior brasileiro uma espécie de sistema "dual", no qual os cursos e universidades mais 

disputados - públicos e privados - continuariam a receber principalmente estudantes da elite, 

enquanto boa parte da população de baixa renda acabaria em faculdades de segunda classe, 

onde se oferece experiências de aprendizagem seria bem diferente. 

Assim, percebi a presença e perpetuação dessa discriminação de classe referente à 

escolha do curso nas respostas de alguns discentes, que categorizei e dispus em duas tabelas 

que elucidam os motivos de escolha e os cursos sonhados respectivamente. Nos quadros 

abaixo expus somente os achados que considero mais próximos do que chamo ‘hierarquização 

dos cursos’ ou ‘seleção por classe social’e os cursos mais distantes de sua realidade segundo 

os próprios discentes: 
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MOTIVOS APONTADOS PELOS DISCENTES Nº de alunos por respostas 

(%) 

Concorrência na oferta de vagas  4,5% 

Para falar verdade não quero pedagogia  2,2% 

Falta de opção (Oportunidade/ Condições financeira/ 

Situação de vida adequada para se direcionar ao que 

realmente deseja) 

 

9% 

Tabela 3: Motivos apontados pelos discentes como empecilho de não estarem em outras graduações 

 

CURSOS ALMEJADOS PELOS DISCENTES  

Segunda opção de curso Valor em (%) Nº de alunos por respostas 

Medicina 4% 2 

Direito 14% 7 

Psicologia 24% 12 

Tabela 4: Opção de cursos evidenciada por alguns discentes. 

 

O primeiro motivo apontado na tabela 3 é possível de ser categorizado como fator de 

hierarquização na medida em que pode existe preconceito relacionado não só ao curso de 

pedagogia, mas a todas as licenciaturas e creio que isso se deve principalmente aos salários 

ofertados na área de formação, as condições de trabalho e a valorização por parte da 

sociedade, o que acarreta na baixa concorrência para essas áreas. 

Em se tratando da falta de opção, condição financeira e falta de oportunidade apontada 

por 9% dos discentes, elenco duas explicações: a falta de oferta de outros cursos em Picos; ou, 

como já mencionei anteriormente, a dificuldade financeira de manter um curso de maior 

prestígio em outra cidade ou estado. Além disso, outras questões entram em foco: será que os 

graduando envolvidos nessa pesquisa assim como tantos outros que fazem pedagogia, 

oriundos das camadas populares e que almejaram estudar outra área de formação estavam 

preparados em termos de conhecimentos para prestarem vestibular para o curso desejado, 

tendo em vista que normalmente têm maior concorrência? 

Entre os estudantes pesquisados, 4% sonhavam com bacharelado em medicina 

considerado pela sociedade como de grande prestígio. Porém, sabe-se que a maioria destes 
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alunos veio de escolas públicas onde as dificuldades no ensino e aproveitamentos de conteúdo 

são constantes. Dessa forma, é mais provável que os alunos provenientes de 

escolasparticulares, onde o ensino é voltado para o vestibular, bem como os de classe média 

que podem pagar um curso preparatório, sejam aprovados nos cursos de medicina, direito ou 

arquitetura, normalmente, cursos de maior concorrência, do que aqueles oriundos de escolas 

públicas. Coutinho Junior apud Simone (2013, p. 01) diz que: 

 

A elitização do ensino de medicina no Brasil é um obstáculo para jovens de 

baixa renda entrarem nas universidades e se formarem. Estudo do Ministério 

da Educação (MEC) aponta que 88% dos matriculados em universidades 

públicas de medicina estudaram em escolas particulares no ensino 

fundamental e médio. Os programas do governo de acesso à universidade, 

como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ampliaram o acesso, 

mas ainda não conseguiram universalizar e democratizar a educação. 

 

O governo promove ações afirmativas na oferta de vagas, contudo esquece que as 

dificuldades de permanência nas IFES principalmente no que concerne ao aspecto financeiro 

são maiores do que as de acesso. Além disso, tornar os cursos mais valorizados ao alcance das 

camadas populares deveria ser uma das metas priorizadas pelas políticas públicas a fim de 

sanar de vez as desigualdades de acesso de todas as classes sociais, nos vários cursos de nível 

superior. 

Continuado a discussão sobre as motivações para cursar pedagogia trago alguns 

depoimentos de alunos
10

: 

 

Escolhi pedagogia pelo prazer de repassar os meus conhecimentos a outras 

pessoas, pois ensinar é gratificante, a docência é uma ciência bela. (Inácia, 

2013) 

 “A força das circunstâncias, por ser o único curso ofertado pela 

universidade com o qual me identifico”. Queria Direito porque me 

identifico. (Alana, 2013) 

 

Escolhi porque já trabalho na área. Então, me aperfeiçoar tanto na parte 

teórica com o estudo de grandes autores, como também aperfeiçoar a prática. 

                                                           
10

 Para preservar a identidade dos alunos, enumerei os questionários e a estes números dei nomes fictícios os 

quais utilizo ao longo da pesquisa.  
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Queria Comunicação Social. Acho lindo esse curso e acho que iria me 

identificar bastante. Que pena que é particular e caro. (Bruna, 2013) 

 

Foi o destino! O curso que sempre quis não tive oportunidade mais o curso 

de pedagogia veio e soube me adaptar ao mesmo, assim me identificando. 

Mas queria Direito porque me identifico. (Lara, 2013) 

 

Falta de opção. Para ter um curso superior. Queria mesmo era medicina 

porque me identifico com o curso e devido aos parentes serem formados na 

área. (Marli, 2013). 

 

Algumas das opções de cursos citadas nos depoimentos, a UFPI campus de Picos não 

oferece. Então fazer um dos nove cursos disponibilizados no Campus Senador Helvidio 

Nunes de Barros como Pedagogia, Letras Português, Matemática, Biologia, História, 

Administração, Sistemas de Informação, Enfermagem e Nutrição fica na dimensão do sonho 

de ingressar na universidade. Segundo Pavão (2002, p. 66), a escolha por um curso de menor 

prestígio e menos disputado no vestibular constitui uma avaliação racional do campo de 

possibilidades ao seu redor, de forma a viabilizar, tornar possível e não apenas um devaneio, o 

projeto de cursar uma faculdade, a partir de um planejamento concreto.  

A consideração da autora justifica as escolhas de alguns alunos participantes desse 

estudo quando os mesmos reconhecem que não teriam chances de serem aprovados para outro 

curso. 

 

 Escolhi pedagogia porque a concorrência na época era baixa e eu tinha 

muita vontade de estudar na Federal. Mas sonhava com Educação Física ou 

Enfermagem porque tenho afinidade com questões relacionada à saúde, mas 

não me preparei para o vestibular. (Pedro, 2013) 

 

Porém, nem todos os graduando sonhavam com outro curso senão o de Pedagogia, 

exatos 13,6% respondeu que sempre sonharam em ser pedagogos, como explicita Carol 

(2013) aluna do VIII período: 
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Optei por pedagogia, primeiramente pelo desejo de ser professora, pelo amor 

às crianças e pela qualidade do ensino ofertado pela UFPI. Não gostaria de 

cursar nenhum outro curso e sim me aperfeiçoar na área de pedagogia na 

qual estou cursando. 

 

Posso afirmar, com base nesse e em outros depoimentos que as motivações para estarem 

cursando licenciatura em Pedagogia são diversas decorrendo desde a realização pessoal, 

desejo dos pais até a imposição do próprio contexto no qual os discentes estão inseridos 

devido à falta de oferta de outros cursos na UFPI- CSHNB e as condições socioeconômicas. 

Porém, a carência na oferta de mais licenciaturas ou bacharelados frustra alguns sonhos, pois 

dentre os cinquenta participantes que responderam ao questionário aplicado, 46 almejavam 

estar matriculados em cursos diferentes apesar de muitos alegarem gostar de pedagogia. 

Outros dezesseis cursos foram citados pelos estudantes e a maioria mencionou o desejo por 

mais de uma graduação o que constata certo grau de insatisfação com o curso atual e que pode 

se refletir futuramente na vida profissional. 

Contudo, concluo resaltando que essa discussão possibilitou compreender os motivos 

que levaram os graduandos a cursarem pedagogia. Percebi nos relatos dos educandos que a 

pedagogia não era um sonho para alguns, mas que após o ingresso o curso ganhou sua 

admiração e respeito. Mas ainda é necessário desmitificar a ideia de que pedagogia é curso de 

pobre. A propósito, não existe pobreza maior que a ignorância e uma profissão não é feita 

somente de bons salários, mas de competência, ética profissional e reconhecimento 

profissional, entre outras coisas.  

 

 

 

 

4.2 Caminhos entre o acesso e permanência na UFPI: dificuldades e mudanças de vida 

após ingresso na universidade 

 

A ideia de pesquisar o perfil socioeconômico dos discentes de pedagogia da UFPI se 

torna complexa na medida em que envolve a análise de questões subjetivas desses 
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graduandos. Compreender as principais mudanças e dificuldades enfrentadas por estes no 

transcurso universitário exige certa habilidade no trato com dados encontrados, na medida em 

que é preciso preservar a intimidade dos sujeitos envolvidos nesse estudo. Para tanto, essa 

discussão parte da análise das principais dificuldades enfrentadas pelos discentes no trajeto da 

graduação, em consonância com as mudanças de vida após ingresso na UFPI. 

A universidade é constituída por diferentes raças, classes sociais, culturas e valores. 

Fazer parte desse universo é, para muito, um privilégio, uma conquista. No entanto a mudança 

de contexto social e institucional trás para os discentes algumas dificuldades relacionadas não 

somente ao aspecto financeiro, apesar desse ter sido apontado por sete alunos entre cinquenta 

estudantes. Para melhor refletir sobre tais problemas pertinentes ao cotidiano dos 

universitários disponho na tabela abaixo os mais citados no questionário aplicado e na 

sequência dialogo com esses dados. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS DISCENTES 

Locomoção/ Custeio do Transporte 

Conciliar Trabalho e Estudo 

Condição Financeira/ Custeio das despesas mensais 

Distância da Família 

Elaborar e Apresentar trabalhos 

Convivência com outras Pessoas 

Adaptação a Cidade 

Não gosta de ler/ Exigência dos professores/ Complexidade dos textos e das disciplinas 

estudadas 

Tabela 5: Principais dificuldades enfrentadas pelos discentes 

 

A imposição de conteúdos, as atividades propostas e a forma como os professores 

esperam que sejam desenvolvidas são assinaladas pelos discentes como dificuldades 

encontradas nos primeiros semestres do curso. Isso se deve, acredito, ao despreparo que a 

própria escola de educação básica da rede pública tem para internalizar nos jovens um 

conhecimento, mesmo que seja pouco da rotina nas universidades.  
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As escolas deveriam exigir mais leitura, práticas de escrita e oralidade para que, quando 

os alunos cheguem ao nível superior essas dificuldades fossem minimizadas. Assim, sem 

afirmar que se trata dos discentes envolvidos nesse estudo, é comum encontrarmos alguns 

educandos com dificuldade na leitura e escrita nos cursos de graduação e esse fato é resultante 

do processo de escolarização anterior. Como consequência, posteriormente quando esses 

universitários estiverem disponíveis para o mercado de trabalho a responsabilidade da má 

formação recairá sobre a instituição e sobre os profissionais que os formaram. O relato de Ana 

(2013) é revelador das falhas no trajeto escolar anterior à universidade: 

 

Minha maior dificuldade foi despertar a criticidade que não é cobrada antes 

da vida acadêmica e a adaptação com o curso superior, os trabalhos. Não 

tinha muita habilidade e acesso a leitura e a escrita, por isso foi difícil me 

adaptar a elaboração de textos científicos. Além disso, foram muitas coisas 

novas. A rotina, as pessoas. No começo fiquei assustada e pensei em desistir. 

 

Creio que as dificuldades apontadas por Ana podem ser reflexos ou das práticas 

culturais nas quais está ou esteve inserida ou de sua origem social. Bem se vê que existe uma 

carência de capital cultural na vida da aluna ao citar que não tinha habilidade e acesso a 

leitura. Mas outros pontos foram identificados como dificuldades no percurso universitário, 

porém ressalto aqui apenas as que contribuem para mapear o perfil dos discentes como, por 

exemplo, conciliar trabalho e estudos, a falta de emprego, a distancia da família.  

Dentre os cinquentas educandos que responderam ao questionário 36% trabalham para 

assegurar a permanência na universidade. No entanto, conciliar a universidade com o trabalho 

é um desafio, mas é a única forma de ajudar os pais no custeio do curso. Alguns alunos 

alegam que se não fosse obrigado a trabalhar, se os pais tivessem como mantê-los, teriam 

mais tempo para se dedicarem aos estudos e que até poderiam tentar conseguir uma bolsa de 

auxílio estudantil, mas têm medo de ficarem retidos em alguma disciplina e serem 

desvinculados do benefício ficando sem nenhum recurso financeiro. No entanto, parte dos 

discentes alega que o desemprego é um transtorno, pois ficam a depender da ajuda dos pais e 

parentes.   

Essas foram algumas das dificuldades que os alunos apontaram como mais 

desestimulantes no decorrer da licenciatura. Como podemos perceber a maioria remete a 
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origem social, pois estão relacionadas quase sempre a custeio de transporte, ao trabalho ou 

ausência deste.  

Um total de 16% dos estudantes mora em outras cidades vizinhas a Picos como Inhuma, 

Ipiranga, Valença, Oeiras, Santo Antônio de Lisboa, Mon Senhor Hipólito, dentre outras. 

Assim à locomoção e custeio do transporte para chegar até a UFPI foi apontada por onze 

participantes como sendo a maior dificuldade para manter-se no curso. A longa distancia 

percorrida, além de tomar tempo, causa cansaço físico, o que pode ser um fator negativo para 

o desenvolvimento da aprendizagem. Além disso, os alunos que residem em outras cidades e 

dependem de transporte particular encontram dificuldades, não apenas no custeio ou 

deslocamento, mas na impossibilidade de assistir a aula até o final. A duração de uma aula é 

de cinquenta minutos tendo início no turno da noite às 18h e término às 22h, porém é bem 

comum na UFPI a saída dos alunos com aproximadamente meia hora antes do final da aula o 

que pode ter reflexo negativo no aproveitamento dos conteúdos e no índice rendimento 

acadêmico (IRA). E se a principal dificuldade para este grupo de sete alunos é o deslocamento 

por que não residem em Picos PI?  

Sabe-se das dificuldades financeiras de algumas famílias, e morar em Picos pode ser 

para estas um gasto maior que pagar um transporte particular como van por exemplo. Isso se 

evidencia na fala de Julia quando questionada sobre as dificuldade e mudanças ocorridas no 

percurso universitário: 

 

Na época eu não trabalhava nem muito menos tinha transporte. Então era 

muito difícil pagar uma van sem trabalhar, depender de minha mãe apenas 

com um salário mínimo. Eu ajudava minha vó para poder ganhar uma parte 

do frete. Foi muito sofrido o primeiro ano de universidade. (JULIA, 2013) 

 

Esse depoimento da aluna do IX período pode representar a realidade de muitos jovens 

em IES de todo o país. Entrar para uma universidade é para muitos alunos das classes 

populares sinônimo de vitória e ao mesmo tempo de luta. O depoimento de Julia é exemplo de 

força de vontade. A mesma resalta existir dificuldade apenas relacionada ao custo do 

transporte, mas com base em seu relato sobre a renda mensal da família fica evidente que 

podem existir outros problemas de cunho financeiro. Como famílias com apenas um salário 

mínimo podem ter qualidade de vida quando a prioridade é manterem os filhos na 
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universidade? É quase impossível, mas é assim em meio a essas barreiras que muitas 

garantem o futuro dos filhos.  

Outro desafio está relacionado à adaptação ao próprio sistema funcional da instituição 

principalmente para os alunos oriundos das escolas públicas representados nesta pesquisa por 

74% dos alunos, onde sabemos que as práticas de estudos são menores com relação às escolas 

privadas onde exigem maior dedicação dos mesmos. 

Acredito que esses alunos não estão acostumadoscom textos mais complexos, que 

exigem maior dedicação para interpretá-los, além disso, não estão familiarizados com 

produções científicas, pois sabemos que essa prática é deficiente em algumas escolas e se 

reflete em dificuldades para os discentes quando chegam ao ensino superior. 

Contudo, estar na universidade cursando pedagogia não implica apenas dificuldades, 

mas uma série de mudanças e significados na vida dos graduandos. Alguns apontam que a 

aprovação no vestibular foi à realização de um sonho não só pessoal, mas também para 

família e amigos. Outros apontam como a oportunidade de crescimento pessoal e profissional, 

na medida em que o curso superior possibilitou a aprovação em concurso público e 

consequentemente a liberdade financeira. Essa foi uma das mudanças significativas apontada 

por 4% dos discentes. 

Assim, percebe-se que o curso de pedagogia significa para os alunos a oportunidade de 

mudar a realidade na qual estão envolvidos, seja referente à rotina apontada por seis 

graduandos, amadurecimento pessoal (resposta de 13 alunos), desenvolvimento da criticidade 

enfatizado por 21 dos participantes desse estudo, mudança de cidade e oportunidade de morar 

sozinho (3 alunos). Por fim e não menos importantes seis dos cinquenta discentes que 

contribuíram na pesquisa informaram que a aprovação no vestibular para o curso de 

pedagogia significou a conquista do respeito e admiração das pessoas da comunidade onde 

eles vivem. 

Deduz-se com esses achados que a universidade serve de base para mudanças de vida 

para os graduandos, mudanças essas não só referentes à formação profissional, mas de 

valorização e crescimento pessoal.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Dizer que conclui acredito ser precipitado para tratar sobre os resultados finais dessa 

investigação, na medida em que a palavra conclusão significa dizer que acabou tendo em vista 

que depois do desenvolvimento até aqui esboçado, percebo que este estudo é apenas a 

introdução para outros. Partindo desta compreensão, a seguir evidencio os resultados de uma 

pesquisa qualitativa, que teve como principal objetivo mapear o perfil socioeconômico dos 

discentes de Pedagogia da UFPI- CSHNB em Picos- PI; e específicos: analisar as diversas 

nuances que compõem o perfil socioeconômico dos alunos do curso de pedagogia; 

compreender os motivos que os levaram a cursar pedagogia e conhecer seus principais 

desafios cotidianos para cursar pedagogia na UFPI. É importante salientar que não cabe a este 

estudo generalizar o resultado final obtido aos demais graduandos de pedagogia de outras 

IES, embora, acredito que, os resultados possam ser bem aproximados em outras cidades do 

Piauí, em outros estados do Nordeste e até de outras regiões do Brasil, por se tratar do perfil 

de pessoas que normalmente estão em condições socioeconômicas bem parecidas. 

 O perfil socioeconômico dos discentes universitários, não só da UFPI, mas de vários 

outros lugares do país está implícito nas discussões sobre vestibular, programas de acesso à 

universidade, enfim nos debates sobre os desafios da educação superior na atualidade 

permeado por contradições políticas, econômicas e ideológicas. Ao mesmo tempo em que o 

Governo Federal diz em muitas propagandas e políticas queestá trabalhando com o objetivo 

de facilitar o acesso de todos à educação superior, não existe preocupação em saber como 

esses indivíduos fazem em seu cotidiano para custearem as despesas com os estudos, para 

garantirem a qualidade dos seus investimentos educacionais a partir do momento em que 

adentram a universidade; e quais as dificuldades que estes enfrentam com maior frequência. 

As questões pedagógicas e as relações professor-aluno no âmbito do ensino superior também 

se fazem de contradições dignas de pesquisas minuciosas. 

Dizer quem são os acadêmicos de pedagogia da UFPI é um tanto complexo, porém 

posso afirmar com base nos achados dessa pesquisa que 90% são do sexo feminino e 10% do 

sexo masculino, com idades que variam entre dezoito (18) e quarenta e cinco (45) anos. Os 

mesmos utilizaram como formas de ingresso na UFPI os seguintes processos de seleção: 

Programas Seriado de Ingresso na Universidade (PSIU), utilizado por 74% dos discentes; 

PSIU Cotas, usado por 4%; Sistema de Seleção Unificada (SISU) por18% e Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) utilizado por 4% doa discentes. Os 4% que ingressaram na UFPI 
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pelo sistema de cotas são procedentes de escolas públicas. E por falar em escolas públicas, 

entre os cinquentas educandos pesquisado 74% são oriundos destas, 18% de escolas privadas 

e 8% de escola técnica.  

A análise da escolaridade e profissão dos pais e procedência do EM dos graduados 

possibilitou chegar mais próximo do perfil, pois as informações coletadas são oportunas para 

afirmar que a maioria é oriunda da classe popular do Piauí. Constatei que os pais que não 

concluíram a escolarização básica representam 81,8% e os informes sobre os vínculos 

empregatícios deste permitem afirmar que não recebem mais que dois ou três salários 

mínimos mensalmente. Referente às mães 57,4% não concluíram o ensino fundamental e 

médio, e 12, num universo de 50, ou seja, 24% trabalham como funcionárias públicas.  

Quanto à procedência do EM, uma particularidade é que, de 50 alunos, nove concluíram 

o ensino médio em instituição de ensino privada e entre os pais destes, seis possuem formação 

em nível superior: sendo que quatro mães, além da formação nesse nível de ensino, atuam 

como professoras. O que nos instiga a realização de outra pesquisa, que tratasse sobre o 

desempenho escolar dos filhos de professores. 

A maioria desses alunos é de outras cidades vizinhas, mas 84% do total residem em 

Picos. Os 16% que moram na macrorregião de Picos utilizam-se de van diariamente para 

chegar a UFPI, pagando um valor mensal para locomoção, valor esse apontado por alguns 

como a maior dificuldade encontrada no decorrer do curso devido carência na renda familiar. 

Já os que aqui residem, usam transporte coletivo, carro e moto ou fazem o percurso até a 

universidade a pé.    

Outro achado importante refere-se à moradia dos discentes. Conforme foi possível 

perceber 76% moram com parentes, 4% moram sozinhos e 20% moram com colegas. Desse 

total de alunos 42% residem em imóvel alugado, sendo que entre os cinquenta 40% 

contribuem com as despesas mensais como aluguel, água, energia elétrica e alimentação. 

Posso afirmar conforme os dados informados nos questionários que a maioria dos 

estudantes pertence à classe E
14

 da sociedade. Isso se afirmou nas observações referentes aos 

                                                           
14

 Possuem um baixo poder aquisitivo e uma baixa qualidade de vida. Suas necessidades básicas, como saúde e 

alimentação, são supridas com muita dificuldade, e muitas vezes são impossibilitados de 

ter lazer e entretenimento. É formada em sua maioria por operários e serventes, desempregados, moradores de 

rua, vigias, faxineiras, ambulantes, boias-frias, trabalhadores rurais, entre outros. (GOMES, 2014) 

 

http://www.infoescola.com/sociologia/lazer/
http://www.infoescola.com/sociologia/entretenimento/
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gastos mensais dos discentes e as principais dificuldades apontadas pelos mesmos no trajeto 

universitário. Muitos trabalham para custear as próprias despesas com o curso e moradia. E 

conforme as análises feitas 52% recebem auxílio estudantil ofertado pela instituição, através 

dos seguintes programas: PIBID, PIBIC, PRAEC e Bolsa de Monitoria. Os graduandos 

utilizam a remuneração ofertada pelas bolsas de auxílio para custearem as despesas mensais 

com o curso, residência e transporte, pois alegam que a renda financeira dos pais é 

insuficiente para aindafinanciaremsua estadia em Picos com a finalidade de estudar. 

 Ficou evidente ainda que o desejo de fazer outro curso diferente de pedagogia é 

frequente. Entre os cinquenta participantes que responderam ao questionário aplicado, 46 

almejavam estar matriculados em cursos diferentes apesar de muitos alegarem gostar de 

pedagogia. Dezesseis cursos foram citados pelos estudantes e a maioria mencionou o desejo 

por mais de uma graduação o que constata certo grau de insatisfação com o curso atual e que 

pode se refletir futuramente na vida profissional. A razão pela qual não tentaram ingressar 

nesses cursos em outras IES é justamente um fator que aponta a origem social dos discentes 

informantes: a falta de condições financeiras de se manterem em outros estados ou na capital 

Teresina, onde esses cursos são ofertados e na qual sabemos que o custo de vida é superior 

aos das cidades interioranas. 

Contudo, as informações coletadas e análises feitas, propiciaram outras constatações 

referentes às subjetividades dos discentes envolvidos nesse estudo. Percebi que o curso trouxe 

para estes algumas mudanças e possibilidades significativas. Estar na universidade foi 

apontado por alguns como a realização de um sonho não só pessoal, mas para a família e 

amigos. Outros apontam como a oportunidade de crescimento pessoal e profissional, na 

medida em que o curso superior possibilitou a aprovação em concurso público e 

consequentemente a liberdade financeira. 

 Acredito que esta pesquisa contribui para refletirmos sobre a realidade da educação 

superior não só em Picos, especificamente no curso de pedagogia, mas de forma geral. 

Conhecer o perfil discente é necessário não só para os professoresaa que atuam diariamente 

em contato direto com estes, mas para a comunidade acadêmica como um todo (Diretores, 

Técnicos Administrativos, Coordenadores e etc.) e principalmente para as autoridades 

governamentais que tem a obrigação de formular, implementare assegurar políticas públicas 

que garantam não só o acesso, mas a permanência com qualidade de vida e ensino de todos à 

educação.  
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 Assim, encerro minhas colocações nesse trabalho monográfico sobre o perfil 

socioeconômico dos discentes do curso de Pedagogia da UFPI- CSHNB em Picos- PI, 

ressaltando que apesar desta não ser uma pesquisa, cujo, objetivo seja criticar a atual gestão 

Política Federal, é necessário salientar que há uma preocupação maior não só por parte desta, 

mas de outras gestões anteriores, em disseminar graduados no mercado de trabalho do que 

com a qualidade de ensino, permanência e condições de vida deste durante a formação 

acadêmica. Observo que a educação de modo geral é tida como uma mercadoria que gera 

desenvolvimento econômico não existindo interesse das autoridades educacionais em 

conhecer a situação socioeconômica de sua clientela. Foi pensando nisso que essa pesquisa 

viabilizou a compreensão do quanto às condições financeiras podem interferir na 

aprendizagem dos estudantes e a forma que isso se reflete. 
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Idade:_____ anos.              Sexo:       Masculino:                                Feminino: 

Estado Civil:________________       

Período que está cursando:_______________________ 

1-  Cidade natal: 

______________________________________________________________________                        

2- Cidade onde reside: 

(  ) Picos-PI 

(  ) Outra Cidade. Qual? 

______________________________________________________________________                             

 

3- Se residir em outra cidade, qual meio de transporte utiliza para vir à UFPI? 

______________________________________________________________________ 

4- Mora com: 

(  ) Parentes 

(  ) Sozinho 

(  ) Colegas 

5- O local onde reside é: 

(  ) Próprio 

  

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE TCC 

Caríssimo aluno (a) convido-o (a) a responder este questionário que faz parte da coleta de dados 

da Pesquisa de Conclusão de Curso com o tema: O Perfil Socioeconômico dos Discentes do curso 

de Pedagoga da Universidade Federal do Piauí- UFPI  Campus de Picos- PI, sob responsabilidade 

de Denise Gomes de Sá, sob a orientação da professora Dr.ª Ana Carmita Bezerra de Souza.  

Caso você concorde em participar da pesquisa, leia com atenção os seguintes pontos:  

a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às perguntas que lhe ocasionem 

constrangimento de qualquer natureza;  

b) você pode deixar de participar da pesquisa e não precisa apresentar justificativas para isso;  

c) sua identidade será mantida em sigilo;  

d) caso você queira, poderá ser informado (a) de todos os resultados obtidos com a pesquisa. Este 

é um questionário para coleta de dados. 
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(  ) Alugado 

6- Se reside em imóvel alugado qual a sua contribuição mensal? 

_______                                                                _______________________________                                                                                                                      

 

7- Como custeia as despesas mensais como aluguel, água, luz, alimentação e materiais exigidos 

pela Universidade? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8- Quanto gasta mensalmente com sua estadia em Picos – PI, com a finalidade de cursar 

Pedagogia? 

______________________________________________________________________ 

 

9- Possui algum tipo de bolsa de auxílio estudantil ofertada pela UFPI? Qual? Desde quando? 

______________________________________________________________________ 

 

10- Em qual processo de seleção você se inscreveu para ingressar na Universidade? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11- O que o motivou a escolher o curso de Pedagogia na UFPI? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

12- Se não fosse pedagogia, qual outro curso você faria? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

13- Quais foram suas maiores dificuldades após ingressar na UFPI? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

14- Que mudanças significativas aconteceram em sua vida após a aprovação no vestibular? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

15-  Referente à sua escolaridade anterior informe onde concluiu o 2º grau/ Ensino Médio: 

(  ) Escola Técnica 

(  ) Escola Pública 

(  ) Escola Particular 

(  ) Outra: 

 

16-  Qual a escolaridade e profissão de seus pais? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


