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O PAPEL DA UNIVERSIDADE NA CONSTRUÇÃO DO HABITUS DA CULTURA 

ESCRITA ACADÊMICA ENTRE ESTUDANTES TRABALHADORAS 

Thalyta Santiago Fonseca 

RESUMO: 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender o papel da universidade na construção do 

habitus de leitura e escrita na formação acadêmica de estudantes universitárias 

trabalhadoras, em um curso de Pedagogia de uma unidade de interior da Universidade 

Federal Fluminense, ao longo de dois anos letivos (quatro semestres), em uma perspectiva 

longitudinal. Como objetivos específicos, primeiramente buscou-se conhecer os lugares 

onde estas universitárias estudam, suas rotinas e estratégias de estudos; conhecer o tipo de 

relação que têm com o estudo ao entrar na universidade; conhecer as motivações que as 

levaram a fazer o curso de Pedagogia; conhecer as prioridades de uso do tempo livre; 

conhecer os efeitos da universidade em sua relação com o estudo; produzir imagens dos 

lugares de estudos; relacionar o empenho e o avanço na academia à condição de 

trabalhadores dessas alunas. Esta monografia trata de uma pesquisa etnográfica sobre as 

práticas de estudo na formação de um grupo de universitárias trabalhadoras, que cursam 

Pedagogia em um campus de interior da Universidade Federal Fluminense. A realidade de 

universitárias trabalhadoras é muito presente nessa comunidade acadêmica e, para tanto, 

torna-se muito relevante ao conhecer sob quais condições se dá o processo de formação 

destas futuras professoras. Conclui-se que a universidade tem um impacto importante em 

suas vidas e nas prioridades de usos de seu tempo.  

Palavras Chave: Habitus – Formação Universitária – Estudantes Trabalhadoras. 
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THE IMPORTANCE OF THE UNIVERSITY IN THE CONSTRUCTION OF THE 

HABITUS OF ACADEMIC WRITING CULTURE BETWEEN WORKING 

STUDENTS 

 

 

Thalyta Santiago Fonseca 

ABSTRACT: 

The general objective of this research is to understand the role of the university in the 

construction of the habitus of reading and writing in the academic formation of female 

university students, in a course of Pedagogy of an interior unit of the Fluminense Federal 

University, during two academic years (four Semesters) from a longitudinal perspective. 

Firstly knowing the places where these university students study, their routines and 

strategies of studies; To know the type of relation that these students have with the study 

when entering the university; To know the motivations that led them to take the course of 

Pedagogy; Know the priorities of free time use; To know the effects of the university in its 

relation with the study; Producing images of places of study; Relate the commitment and 

advancement in the academy to the condition of workers of these students. This article 

deals with an ethnographic research on the practices of study in the formation of a group of 

female university students, who study in Pedagogy an interior campus of the Federal 

Fluminense University. The reality of working university students is very present in this 

academic community and, for that, it becomes very relevant to know under what 

conditions the process of formation of these future teachers takes place. It is concluded 

that, the university has a major impact on their lives and the priorities of their time uses. 

Key Words: Habitus - University Formation - Working Students. 
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1 – INTRODUÇÃO: 

     O objetivo geral desta pesquisa é compreender o papel da universidade na construção 

do habitus de leitura e escrita na formação acadêmica de estudantes universitárias 

trabalhadoras, em um curso de Pedagogia de uma unidade de interior da Universidade 

Federal Fluminense, ao longo de dois anos letivos (quatro semestres), em uma perspectiva 

longitudinal. 

     A partir de referencial teórico das ciências sociais, em especial no conceito de habitus1 

de Bourdieu, buscou-se conhecer o tipo de relação que estas estudantes têm com o estudo 

ao entrar na universidade; conhecer as motivações que as levaram a fazer o curso de 

Pedagogia; conhecer as prioridades de uso do tempo livre; conhecer as prioridades de 

consumo; conhecer as estratégias e o espaço para estudar; conhecer os efeitos da 

universidade em sua relação com o estudo; produzir imagens dos lugares de estudos; 

relacionar o empenho e o avanço na academia à condição de trabalhadores dessas alunas. 

   Nesta perspectiva, o ponto de partida do presente trabalho inicia-se abordando o contexto 

histórico da expansão das universidades públicas brasileiras, que se cumpriu a partir de 

uma série de parâmetros políticos. 

      Com o intuito de atingir as metas do PNE (Plano Nacional de Educação, Lei: nº 

10172/2001) e ampliar a democratização do ensino superior, o governo federal tem criado, 

principalmente a partir de 2003, várias políticas educacionais, entre as principais: 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES), Programa de Apoio e Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência 

(PIBID), Programa Universidade para Todos (ProUni), concessão de bolsa de estudos em 

Instituições de Ensino Superior consideradas entidades beneficentes de assistência social. 

(BROCCO. ZAGO. 2014) 

    De acordo com Silva (2014), novas exigências educacionais se fizeram necessárias a 

partir da década de 1990, decorrentes da intensificação do capitalismo industrial e das 

                                                 
1 Conceito definido por Pierre Bourdieu relacionado à “capacidade de uma determinada estrutura social ser 

incorporada pelos agentes por meio de disposições para sentir, pensar e agir.” (NOGUEIRA, 2004), 
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demandas de formação do trabalhador, o que levou à expansão de Instituições de Educação 

Superior (IES). Em função disso, nos últimos anos, foram adotadas várias políticas 

públicas visando a promover o acesso ao Ensino Superior, seja por meio de cotas ou de 

políticas, como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) e o Programa Universidade para Todos (Prouni). Destaca-

se que os principais objetivos que permeiam tais propostas são ampliar o acesso dos 

egressos do ensino médio à educação superior além de assegurar a sua permanência. 

    Entre os objetivos do Reuni, cabe destacar: garantir às universidades as condições 

necessárias para a ampliação do acesso e permanência na educação superior; assegurar a 

qualidade por meio de inovações acadêmicas; ampliar os cursos noturnos; e estabelecer 

políticas de inclusão. Já em 2012, a partir desses objetivos, foi criada a Lei de Cotas 

Sociais, que, segundo o ministro da Educação da época, ajudaria 1,8 milhão de estudantes 

do Ensino Médio matriculados na rede pública de ensino a entrar em universidades 

federais, inclusos aí os das etnias negra e indígena. Para ele, essa política conseguiria 

nivelar a discrepância entre o número de alunos matriculados no Ensino Médio da rede 

pública e a quantidade deles que consegue garantir uma vaga em instituições públicas de 

ensino superior. No âmbito desse programa, as universidades apresentaram e submeteram 

propostas de novos cursos, com o intuito de expandir a oferta e a ampliação de vagas. 

(BRASIL  2007) 

     Devido a essa expansão, o programa SISU (Sistema de Seleção Unificada), que é um 

programa de seleção do ingresso ao ensino superior público, apresenta notas de cortes 

(uma nota mínima que o estudante precisa obter para ingressar em determinado curso) 

menores para o acesso aos cursos de a formação de professores no contexto de 

licenciaturas em período noturno, tornando-os cursos mais acessíveis, sendo mais 

procurados devido a essa facilidade, pelas classes trabalhadoras. 

     Por esta razão, interessa a este trabalho focar nos cursos de licenciatura, mas 

especificamente no curso de pedagogia que, nesse dado contexto, passaram a receber 

alunos que até então se encontravam, com algumas exceções, afastados desse nível de 

ensino. 
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A importância da criação desses cursos, para além de democratizar 

o acesso, assume no contexto educacional nacional suma 

importância, tendo em vista a realidade em que se inserem os 

cursos de formação de professores no país. Vive-se um momento 

no Ensino Superior caracterizado por grande investimento, 

expansão e democratização, processo acompanhado pela ampliação 

de vagas e, consequentemente, de mudanças no perfil da população 

atendida. Cursos foram criados e, nesse contexto, novos cursos de 

Licenciaturas se abrem para atender aos novos perfis de alunos que 

estiveram quase sempre fora desse sistema, como os indígenas e os 

oriundos do campo. (SILVA, 2014. p. 67) 

     No Brasil, o número de matrículas no ensino superior entre 2003 a 2012 cresceu 81%. 

Eram 3.887.022 matrículas em 2003, ampliadas para 7.037.688 de acordo com dados do 

último censo da Educação Superior. São 31.866 cursos de graduação no país, oferecidos 

por 2.416 instituições—304 públicas e 2.112 privadas (INEP, apud BROCCO. 2013). 

Como mostram os dados, a expansão ocorreu sobretudo no setor privado, mantendo 

desigualdades de oportunidades de acesso ao ensino superior (BROCCO, ZAGO, 2014) 

     Desse modo, de acordo com Brocco e Zago (2014): 

Não se pode negar a expansão quantitativa no ensino superior e a 

ampliação de ingresso de um público que tradicionalmente ficava 

excluído do ensino superior. Conforme dados fornecidos por 

Ristoff (2013) houve um aumento de 11% de estudantes oriundos 

de famílias de baixa renda (até três salários mínimos) no período 

2004 – 2009, mas acrescenta que a expansão precisa estar 

associada a uma política de permanência dos estudantes no sistema 

de ensino. O texto do Plano Nacional de Educação–PNE, elaborado 

a partir da CONAE – Conferência Nacional de Educação (2010), 

chama a atenção para os limites da expansão do ensino superior e 

para sua real democratização:(…) Observa-se que esse nível de 

ensino continua elitista e excludente. A expansão ocorrida na última 

década não foi capaz de democratizar efetivamente esse nível de 

ensino. É necessário, portanto, democratizar o acesso dos 

segmentos menos favorecidos da sociedade (...). O acesso e a 

permanência desses segmentos à educação superior implicam 

políticas públicas de inclusão social dos/das estudantes 

trabalhadores/as, plano nacional de assistência estudantil para 

estudantes de baixa renda, a exemplo das bolsas permanência e do 

apoio financeiro para o transporte, residência, saúde e acesso a 

livros e mídia em geral. (CONAE, 2010. Apud BROCCO. ZAGO, 

2014. p. 3). 

     Embora o acesso ao ensino superior tenha sido massificado, a permanência continua 
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sendo um problema, uma vez que a maioria dos que tiveram a oportunidade de ingressar na 

universidade não dispõem dos recursos que seriam fundamentais em sua formação, como 

bolsas de permanência (que são limitadas), apoio financeiro para o transporte, residência, 

saúde e acesso a livros e mídia em geral, nos quais são ambos limitados com pouca oferta. 

     É neste contexto que se deu a construção do Instituto de Educação de Angra dos Reis, 

campus da Universidade Federal Fluminense, no interior do estado do Rio de Janeiro, 

inicialmente oferecendo o curso de Pedagogia e atualmente oferecendo também os cursos 

de licenciatura em Geografia e bacharelado em Políticas Públicas. Esta unidade vem tendo 

dentro dessa perspectiva, um crescente número de alunos, pois, há uma facilidade de nota 

de corte no SISU para os cursos de licenciatura e há ainda maior facilidade de acesso 

através da nota de corte para o ingresso em campi do interior. 

     Mesmo havendo aumento de vagas e crescimento de alunos ingressantes, o campus 

estudado ainda não dispõe de todos os recursos necessários à formação dos estudantes, 

como um espaço adequado, uma biblioteca maior, transporte de qualidade, refeição e 

bolsas que poderiam dar suporte no consumo de materiais didáticos. 

      Nesse contexto, é possível observar que o fluxo de ingressantes oriundos de escolas 

públicas ou privadas, advindos de classes populares, é maior em cursos de licenciatura.  

Estes cursos porém requerem bastante domínio da cultura escrita acadêmica, fazendo com 

que boa parte dos estudantes se encontrem com dificuldade para superar suas limitações, 

pois foi dada ênfase maior no investimento em ensino superior no quesito quantitativo, 

esquecendo-se de que apenas isso não bastaria para extinguir as desigualdades sociais 

construídas historicamente no Brasil e que justamente essas desigualdades teriam um forte 

impacto na formação de alunos oriundos de classes populares, pois: 

Para tratar dos novos sujeitos que hoje adentram as universidades, é 

preciso discorrer sobre como se constituiu o acesso ao Ensino 

Superior no Brasil. As desigualdades sociais e educacionais sempre 

estiveram imbricadas no contexto da história do país. No que tange 

ao Ensino Superior, a oferta do sistema educacional nunca esteve 

acessível às amplas camadas da população nem ao atendimento de 

suas demandas, contrariando os anseios de democratização desse 

segmento educacional. (SILVA, 2014. p.62) 
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     Nota-se que, devido ao fato de os ingressantes serem, em maioria, de origem popular, 

existe uma discrepância sob o domínio de capital cultural e muitos desses estudantes 

cursam a Pedagogia. Isto acontece em função de sua origem social e devido ao fato de a 

maioria ser de trabalhadores. Vale ressaltar que o curso também é oferecido em período 

noturno (focaremos nesse período, no qual se concentra a maioria dos estudantes 

trabalhadores), o que contribui para conciliar o trabalho com os estudos. Dessa forma, foi 

selecionado um grupo de mulheres trabalhadoras, dentro de uma categoria pré-estabelecida 

sobre o público-alvo da pesquisa, por haver um quantitativo grande de estudantes mulheres 

no curso de pedagogia. 

 Apesar de haver oferta de bolsas e auxílios nessa universidade, estas ações são 

insuficientes e os universitários trabalhadores que têm carteira assinada, ficam excluídos 

destas políticas de permanência. 

     Todavia para manter-se na universidade, os estudantes oriundos de classes populares 

precisam obter uma renda para arcar com seus gastos em materiais didáticos, entre outros. 

E, para isso, precisam desdobrar-se em sua rotina para não abandonarem nem o trabalho, 

nem os estudos e para obterem a certificação de ensino superior, usando a oportunidade 

que se lhes apresenta, em seu Campo de Possibilidades (Schultz, 1979 Apud Pavão, 2002), 

no caso, um curso de licenciatura no período noturno. 

     Entretanto, é preciso considerar que esses estudantes são oriundos de famílias pouco 

escolarizadas que não fazem uso central da escrita como um capital cultural, conceito 

definido por Pierre Bourdieu como uma herança cultural de conhecimentos e valores 

interiorizados com acervos condizentes à cultura culta valorizada socialmente 

(NOGUEIRA, 2004). Dessa forma, não constroem o habitus da cultura escrita. 

     Além disso, essa falta de capital cultural não é superada nem com o acesso à educação 

básica que deveria promover a mediação desses estudantes em relação à cultura escrita, 

tendo em vista que no meio de socialização primária desses estudantes, a escrita tem um 

uso muito periférico ou não é valorizada, porque não se tornou um habitus adquirido por 

essas classes sociais, pois segundo Pavão: 

A partir da reflexão de Bourdieu, podemos inferir que, para um 
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produto cultural ser consumido, é preciso que este tenha adquirido 

um valor, ou que tenha sido desenvolvida uma crença no valor do 

produto, em seus próprios termos. Ora, desde uma perspectiva 

sociológica, sabemos que os valores só existem na relação social e, 

portanto, a garantia do acesso ao livro como produto cultural não 

chega a ser suficiente. É preciso que haja necessidade de consumo, 

necessidade de leitura, que aquele objeto tenha um valor partilhado 

por algum grupo social. (PAVÃO, 2004. p.4)   

     A falta de necessidade do exercício de práticas da cultura escrita, que não foram 

apreendidas socialmente, tem implicância direta na carreira docentes desses atuais 

estudantes, que não possuem habitus de consumir material escrito, nem de manter o 

exercício prático da cultura escrita, ao menos em suas formas mais centrais:  

A lo largo de sus historias personales, apredieron, evidentemente, a 

leer y escribir, pero tienen muy poca familiaridade com estas 

prácticas, haciendo usos marginales y poco prestigiosos de la 

lectura como leer y escribir pequañas anotaciones, leer informes, 

cartales y etiquetas. Se puede decir que hacen usos periféricos de la 

cultura escrita (usos poco legitimados y poco útles em los 

processos de aprendizaje formal, que tienen escasso rendimento 

escolar, según Bourdieu). (PAVÃO, 2017. p. 5) 

Os usos periféricos da cultura escrita, referem-se às práticas de leitura com pouco 

prestígio social, práticas apenas para os trâmites sócio-culturais como ler uma informação, 

se comunicar por mensagens em aplicativos como WhatsApp, ler uma receita e até mesmo 

ler a bíblia para fins da comunidade religiosa. Estas práticas citadas, foram declaradas 

como sendo os únicos usos que faziam da leitura ao entrar na universidade por parte das 

universitárias que participaram da pesquisa. 

Por outro lado, embora estes alunos possuam algum nível de letramento, conceito 

definido por Soares (1998) como “estado ou condição de quem não apenas conhece o 

alfabeto e sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”, o 

que se considera aqui como letramento, está muito atrelado a usos periféricos da cultura 

escrita e não aos usos exigidos na universidade, que são considerados usos centrais da 

cultura escrita, pois são usos sociais mais prestigiados e que são legitimados como 

fundamentais para o processo de ensino formal, segundo Pavão (2017). 

Em virtude de a Cultura Escrita ser uma cultura com suas regras e valores 
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característicos compartilhados por determinados grupos que dela fazem uso, como tal, com 

o passar das relações que ganham um maior vínculo ao longo do tempo, o indivíduo vai 

adquirindo determinadas práticas que de tanto fazer uso, chegará um dia em que fará essas 

práticas de maneira inconsciente.  

Um exemplo disto é a situação na qual uma criança, socializada em meio a usuários 

competentes da cultura escrita, ao iniciar seu processo de alfabetização costuma 

desenvolver, antes mesmo de conhecer as regras do sistema alfabético, por imitação, 

mecanismos como fazer de conta que está lendo; contar uma história diferente da história 

do livro, mas apoiada nas figuras destes; ver uma palavra e emitir sons mesmo que não 

tenham correspondência correta; criar garatujas para representar o que se fala; 

(FERREIRO, 2011)  

Ora, o principal deste conceito, o habitus, é a ideia de que são disposições 

aprendidas de forma inconsciente, não intelectual, mas através da prática compartilhada 

nas interações sociais com outros atores que têm o "saber-fazer", no caso do exemplo 

acima, um professor, algum membro da família ou uma pessoa que a criança tem em alta 

conta mediou este aprendizado. Desta forma, são disposições que não se explicam. Podem 

existir em inúmeros contextos, repetidas vezes, como práticas e hábitos culturais, que, 

muitas vezes são vistas como inatas e naturais. Contudo o que Bourdieu nos propõe é que 

para explicar estas práticas feitas de maneira tão inconsciente, é preciso desnaturalizá-las, 

desmistificando sua origem inata, dizendo que estas não nasceram com a pessoa ou do 

nada a pessoa começou a fazer, mas foi, ao contrário, interiorizado pelos processos de 

socialização. E que são disposições duráveis, ou seja, uma vez incorporadas, é difícil a 

pessoa se desfazer delas, mesmo que queira conscientemente. 

Portanto, nas próprias palavras de Bourdieu (apud Pavão, 2004), o conceito de 

habitus seria:  

Categoria desenvolvida por Bourdieu, o habitus seria, em seus 

próprios termos (2001: 355), uma “gramática geradora de 

condutas”, apreendida através de processos de socialização, sem 

uma mediação intelectual, podendo “ser definido, por analogia com 

a gramática generativa de Noam Chomsky, como o sistema dos 

esquemas interiorizados que permitam engendrar todos os 
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pensamentos, percepções e as ações característicos de uma cultura, 

e somente esses.” (2001:349). (BOURDIEU, 1996 apud PAVÃO, 

2004. p. 11) 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa procura compreender se a universidade 

cumprirá seu papel social de construção do habitus da cultura escrita entre as estudantes 

trabalhadoras acompanhadas ao longo de dois anos em suas rotinas de estudos quanto à 

leitura e escrita acadêmica e quanto ao acompanhamento em seus espaços para essas 

atividades. É na universidade que, diferente da educação básica, encontram-se professores 

melhor remunerados, melhor formados e que possuem o habitus da cultura escrita por 

serem produtores efetivos da mesma; e é na universidade também, que se encontra um 

espaço democrático e de produção do conhecimento, tanto quanto de produções escritas, 

que socialmente influenciará o estudante a incorporar essas disposições da cultura escrita. 

     Nesse dado contexto, é perceptível o quanto a universidade, enquanto uma instituição 

também social, torna-se uma importante instituição mediadora à construção do habitus da 

leitura e da escrita, visto que a leitura e a escrita são práticas culturais “que se constroem 

nas relações sociais através da formação da necessidade criada por valores partilhados 

socialmente” (PAVÃO, 2004.p. 6). Então, a universidade será a instância de oportunidades 

possíveis para esses estudantes apreenderem estas disposições, justamente por esse espaço 

dispor de práticas sociais constantes da leitura e da escrita, que tem um valor significativo 

dentro do espaço acadêmico, que tornam-se elementos formadores de usos fundamentais 

nessa realidade, que está imbricada integralmente em conjunto com o habitus da cultura 

escrita, podendo oportunizar que esses estudantes sintam a necessidade da leitura e escrita 

através dessas disposições sociais, incorporando-as. Pois: 

“A formação de leitores não depende de uma ação divina, nem 

tampouco do empreendedorismo individual. Não se forma um 

leitor apenas com força de vontade. Podemos dizer, contrariamente, 

que a força de vontade que move o leitor em busca de seu objeto é 

construída socialmente.” (PAVÃO, 2004. p. 6) 

    Deste modo, enquanto universitárias, vivendo a situação também de trabalhadoras, 

devido à exigência acadêmica de que precisam construir o habitus de leitura e escrita 

acadêmica, tendo um espaço para exercer tais atividades, as estudantes conseguem adquirir 

uma formação acadêmica qualitativa? Sendo que nesta condição de trabalhadora, dispõem 
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de menos tempo para o estudo, logo, terão menos tempo para a aquisição do habitus da 

cultura escrita. 

        Em síntese, enquanto estudante, é perceptível a necessidade e a imprescindibilidade 

de construir o habitus de leitura e escrita acadêmica em quaisquer circunstâncias e métodos 

singulares provenientes a esse cotidiano, pois, além da exigência acadêmica que requer 

uma formação teórico-prática apreendida qualitativamente ao longo de seu percurso 

acadêmico, a ênfase na aquisição desse habitus é atribuída sobretudo às futuras práticas 

dessas estudantes. Tendo em vista que serão mediadoras de leitores em suas práticas 

docentes e, portanto, precisam efetivamente construir e desenvolver o habitus da leitura e 

da escrita não só para a academia, mas também para permear suas relações sociais e 

culturais, sobretudo para o exercício de seu ofício enquanto educadora/mediadora de 

cidadãos letrados, que precisarão construir através de seu trabalho o habitus da cultura 

escrita. 

     Para tanto, propõe-se a presente pesquisa, no intuito de contribuir com o estudo a cerca 

do papel da universidade na construção do habitus da cultura escrita na formação de 

estudantes universitárias trabalhadoras, que representam uma maioria no perfil dos 

estudantes de Pedagogia. 

A condição de serem trabalhadoras dificulta sua performance como estudantes e, 

considerando que serão professoras, isso acaba fechando um ciclo vicioso que 

retroalimenta o fracasso da escola pública brasileira. Desta maneira, é imprescindível 

conhecer essa realidade presente no âmbito acadêmico para atendê-las em suas 

peculiaridades e formá-las possivelmente de acordo com o que é desejado à formação 

integral almejada a uma universitária, que será uma futura educadora/mediadora de 

cidadãos. 

     Esta pesquisa faz-se relevante, portanto, ao investigar parte fundamental do processo de 

formação das universitárias trabalhadoras, conhecendo essa variedade de práticas de 

estudo. Sabendo que estas universitárias dispõem de menos tempo ao estudo por serem 

trabalhadoras, pensa-se em uma universidade que esteja atenta a essa condição e possa 

capacitá-las para fazer a diferença na educação que precisa de um reforço na formação de 
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seus estudantes. 

1.1 – Escolha do tema. 

 O primeiro passo desta pesquisa foi escolher seu tema. Não foi a primeira escolha 

antes de começar a fazer a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, pois antes tinha 

pensado em outras possibilidades, porém me faltava aquele clareamento de ideias que só 

foi possível ter quando entrei na bolsa de monitoria da disciplina de Política e Organização 

da Educação Brasileira. 

 Ao começar a participar do projeto e começar a ser solicitada para ajudar os alunos 

da disciplina, verifiquei a defasagem de alunos recém-chegados na universidade, que 

cursavam a disciplina em seu segundo período letivo, quanto à difícil relação que eles 

tinham com a leitura e escrita. A partir dessa observação, propus à orientadora do projeto, 

que mais adiante tornou-se minha orientadora do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) 

que oferecêssemos oficinas de leitura e escrita concomitante à disciplina para ajudá-los em 

sua atual posição de estudante universitário. 

 Dessa forma, comecei a questionar-me sobre a imprescindibilidade da leitura e da 

escrita na formação do pedagogo, já que o mesmo se formará para ser mediador da cultura 

escrita e sendo eu uma professora já em exercício por ser formada em nível médio, sempre 

procurei, ao longo de minha carreira docente, oferecer o máximo de contato e assim criar 

mecanismo para que meus alunos criassem o habitus da cultura escrita, para que a 

utilizassem em diversos contextos sociais. 

 Quando o projeto começou a ser ofertado e a dar ótimos resultados, refleti sobre 

esta e todas as outras disciplinas que faziam com que os alunos tivessem a necessidade de 

estudar e dominar a cultura escrita para desenvolverem o estudo acadêmico que só seria 

possível se navegassem na profundidade da escrita dos textos científicos. 

 Desse modo, sendo eu nativa do ofício docente nos anos iniciais e agora 

universitária de um curso de pedagogia com um alunado majoritariamente de mulheres 

trabalhadoras, me debrucei a investigar como pessoas que se encontravam na mesma 

situação que eu, sendo que cada um com sua particularidade de vida, dispondo de um 
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cotidiano cheio de responsabilidades em diversas esferas sociais, trabalhando, estudando e 

exercendo várias outras funções, conseguiam construir o habitus da cultura escrita, logo, 

do estudo acadêmico. Considerando que a cultura escrita é o meio privilegiado de 

transmissão dos conhecimentos na universidade, é evidente a necessidade de obter uma 

formação qualitativa e o uso pleno da leitura e da escrita. Estas pessoas que fazem parte do 

meu cotidiano me oportunizam mergulhar nessa descoberta de mecanismos estratégicos tão 

presentes em nosso dia a dia, mas tão naturalizados, que precisam ser esclarecidos e 

ressaltados para possibilitarem uma melhor compreensão do desempenho do processo de 

ensino-aprendizagem de parte do alunado das universitárias trabalhadoras na instituição de 

ensino onde se desenvolveu a presente pesquisa. 
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2 – METODOLOGIA: 

2.1 – Reflexões sobre a metodologia da pesquisa etnográfica. 

O presente trabalho de campo ocorreu ao longo de quatro semestres do curso de 

Pedagogia, totalizando dois anos letivos, dentro de uma abordagem qualitativa, em uma 

perspectiva longitudinal, sendo uma pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica envolve 

uma série de estratégias e embasamento teórico, através dos quais deseja-se conhecer 

elementos da vida de um grupo com identidade singular que o difere da cultura de outros 

grupos, buscando interpretar o conjunto de regra, códigos e significados de sua cultura. 

Nesta pesquisa, especificamente, nos interessa compreender a cultura do estudo, que é 

aprendida e compartilhada, criando essa identidade ao grupo estudado, no caso, formado 

por universitárias trabalhadoras, que participam de um outro universo cultural distinto, por 

exemplo, dos universitários não trabalhadores, que atuam como tais em tempo integral 

desempenhando apenas a função de estudar. Dentro dessa perspectiva, a pesquisa 

etnográfica busca formas de obter dados através do convívio com os indivíduos de um 

determinado grupo sócio-cultural, visando descrever essa experiência da maneira como 

foram coletados e interpretá-las nos termos e nas condições deste grupo. 

 Desta maneira, conhecendo valores e significados dentro da cultura do estudo 

universitário na vida de mulheres trabalhadoras, é preciso que o pesquisador apure suas 

práticas de Olhar, o Ouvir e o Escrever (OLIVEIRA, 2000), práticas estas que, em uma 

pesquisa etnográfica devem ser interpretadas a partir das conversas obtidas no campo, 

através de uma longa prática de observação, escuta e registro preferencialmente em um 

caderno de campo. Tais práticas devem ser feitas e refeitas ao longo de toda pesquisa, de 

modo que tenhamos um olhar e um ouvir apurados em observar e escutar atenciosamente 

os nativos ao longo de toda a experiência. Dessa forma, é preciso que haja um 

comprometimento do pesquisador em não forjar dados e se empenhar na missão de ir a 

campo anotando e fazendo leituras e interpretações com um olhar investigativo sobre a 

cultura estudada e de todos os elementos que darão subsídios para análise dos dados 

obtidos na pesquisa. 

 Na pesquisa etnográfica, é possível que o pesquisador seja um nativo do grupo 
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estudado, como no caso dessa pesquisa, e, quando este fato ocorre, ele deve aprender a 

estranhar (VELHO, 1980) seu objeto de pesquisa, pois é preciso apurar o olhar para 

compreender os nativos de seu campo de pesquisa, em seus próprios termos.  

Apesar desta proximidade ser já um bom começo, é preciso que o 

pesquisador tenha uma boa entrada no campo, (...) de modo que 

tenha a liberdade de entrevistar qualquer membro da comunidade a 

respeito de qualquer tema. Para isso, é necessário estabelecer uma 

relação de confiança e respeito mútuos. (PAVÃO, 2004. p. 2) 

 Uma das estratégias metodológicas muito utilizadas nas pesquisas etnográficas é a 

entrevista em formato de conversa, pois a mesma proporciona uma interação que cria uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, possibilitando 

uma maior troca de informações a partir do momento em que o entrevistador permite a 

liberdade de resposta e provoca um maior diálogo acerca do assunto, evitando perguntas e 

respostas curtas e tendenciosas, que responderiam àquilo que o entrevistador deseja 

constatar previamente, conforme é apresentado nas obras de COUTINHO (2001, 2002, 

2015). 

 Dessa forma, é preciso que a entrevista tenha um roteiro semiestruturado, mas ao 

mesmo tempo não se limite a receber como resposta somente o que está no roteiro, 

reconhecendo sempre que o curso da entrevista poderá tomar outros rumos ou surgir em 

alguma resposta um dado que levante uma curiosidade, criando uma outra pergunta que 

não estava no roteiro. Sendo assim, “a entrevista semiestruturada, se desenrola a partir de 

um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça 

as necessárias adaptações.” (LUDKE; ANDRÉ, 2013. p. 34). 

 Devido à entrevista não ser um instrumento de pesquisa levado ao campo pronto e 

imutável, muitos fatos podem acontecer e muitos depoimentos e vivências podem superar 

as primeiras hipóteses do pesquisador, depende de uma “boa capacidade de comunicação 

verbal, aliada a uma boa dose de paciência ao saber ouvir” (LUDKE; ANDRÉ, 2013. p. 

36). E, para isso, o pesquisador precisa se basear em um entrevistador mais experiente de 

modo a capitar várias posturas que permitam um maior conforto para o entrevistado, que 

favoreça um clima de confiança e, sobretudo, que respeite quem está sendo entrevistado, 

ouvindo-o atentamente, entrevistando-o em um local e um horário conveniente à sua 
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rotina, mantendo sigilo e anonimato de sua identidade. 

 Sendo a entrevista um procedimento metodológico verbal, uma das formas de 

preservar e registrar os dados obtidos no momento da entrevista se dá através da gravação. 

Contudo, para transpor para a escrita é preciso que, após essa gravação, as entrevistas 

sejam transcritas, de modo que os trechos da conversa sirvam como dados obtidos no 

campo, que sustentarão o discurso escrito da pesquisa. 

De modo a complementar as entrevistas e conversas realizadas  no campo empírico 

é muito relevante haver ao longo da pesquisa como mecanismo metodológico a observação 

participante que, segundo Ludke e André (2013), é uma estratégia de campo que compete 

à simultaneidade da participação e da observação direta, logo, envolve todo um conjunto 

de técnicas metodológicas que pressupõe um grande envolvimento e convívio da parte do 

pesquisador na situação estudada. 

O pesquisador pode assumir-se como um observador participante que, segundo 

Ludke e André (2013), é um papel em que a identidade do pesquisador e os seus objetivos 

de estudo são revelados ao grupo pesquisado desde o início, explícitos em um termo de 

consentimento livre e esclarecido que os entrevistados assinaram para fornecerem 

legalmente seus depoimentos, levando o pesquisador a ter acesso a uma gama de 

informações confidenciais devido à grande aproximação e franqueza com o grupo. Ficando 

a critério do pesquisador modificar a forma como este identificará os nomes dos 

participantes, seja por nomes fictícios, letras aleatórias ou das iniciais dos nomes, ou 

números, enfim, uma série de códigos para preservar sua privacidade.  

Um clássico exemplo da Antropologia em torno do conceito de Observador 

Participante, se encontra claro na experiência de Foote-Whyte (1980) com uma 

comunidade de italianos, na qual foi necessário construir uma relação de participação 

efetiva e atuante com os nativos. Contudo, deve-se estar atento ao rumo que a pesquisa 

pode tomar ao longo das redes de informações e dados que surgirão nesse caminho, 

levando a uma constante construção de novas hipóteses de análise de dados. 

 Nessa dimensão de ser observador participante, a esfera da pesquisa é 

fundamentada por interação e, dessa forma, criam-se laços de familiaridade. Neste sentido, 
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“as observações que cada um de nós faz na nossa vivência diária são muito influenciadas 

pela nossa história pessoal, o que leva a privilegiar certos aspectos da realidade e 

negligenciar outros.” (LUDKE; ANDRÉ, 2013. p. 26). 

 Sendo assim, é preciso o constante exercício de buscar todos os aspectos da 

realidade, não se bastando em selecionar apenas os que o convém ou que já são familiares 

e melhor enquadrados na perspectiva do pesquisador. Dessa forma, partindo do 

pressuposto de familiaridade de Velho (1980), é justamente este princípio que permitirá ao 

pesquisador rever e problematizar sua proximidade com o objeto de estudo, em um 

exercício de estranhar o que lhe é familiar, possibilitando uma vasta rede de novas 

perspectivas que se distinguem daquelas que estão no primeiro plano do campo da relação 

cotidiana. 

 A partir dessas práticas de conversas e observações participantes, o pesquisador já 

pode começar a desenvolver seu trabalho escrito, dialogando com os possíveis elementos 

do campo empírico que darão subsídios para uma reflexão aliada ao campo epistêmico 

através de um debate científico, gerando categorias de análises. 

2.2 – Metodologia desta pesquisa. 

 Posteriormente à definição do tema, elaborei um roteiro de entrevista 

semiestruturado com a ajuda de minha orientadora, baseado nos objetivos específicos do 

projeto desta pesquisa. E, como “dever de casa” para compreender o método de entrevista 

na prática através da observação de um entrevistador mais experiente, eu assisti ao 

documentário Edifício Master (COUTINHO, 2002). 

 Antes mesmo de começar a elaborar o roteiro da entrevista, já havia contatado 

informalmente as pessoas que entrevistaria, pois estas pessoas fazem parte do meu dia a 

dia na universidade e, de vez em quando, nos encontramos em alguma disciplina em 

comum ou nos esbarramos pelo ônibus. Descreverei no capítulo a seguir os perfis 

sociológicos de cada entrevistada acompanhada, já neste apenas busco circunscrever como 

sucedeu-se os procedimentos que levaram as entrevistas e às observações participantes. 

 Já tinha selecionado as pessoas que eu entrevistaria, respeitando o critério de serem 
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todas trabalhadoras, porém quis um público variado quanto aos tipos de ofício de trabalho. 

E, para aprimorar minha técnica de observação sobre como fazer uma entrevista, antes de 

ir a campo, minha orientadora, que é uma entrevistadora experiente, entrevistou-me já que 

eu me enquadrava nos critérios estabelecidos na pesquisa. Sou docente dos anos iniciais e 

atuo numa rede privada de ensino, de segunda à sexta, das 13 h às 17:30 h além de ser 

monitora na universidade. 

 Logo, bem solidificada na prática da entrevista, mandei uma mensagem, através do 

WhatsApp (programa de comunicação através de mensagens e ligações virtuais), a todas as 

pessoas que eu entrevistaria pois eu já havia pedido o contato delas anteriormente em 

conversas informais. Dessa forma, consegui marcar um dia para entrevistar uma dessas 

pessoas, que passarei a chamar de E. A entrevista foi em sua sala de trabalho onde atua 

como atendente na Receita Federal do município. Já que E trabalha das 8 h às 17 h de terça 

a sexta, fizemos a entrevista no horário de saída. Fui muito bem recepcionada e a 

entrevistada se prontificou em manter contato para que eu a solicitasse caso precisasse. 

 No mesmo dia, após a entrevista de E, consegui marcar com outra pessoa, que  

chamarei a de A, após a sua fisioterapia numa praça de alimentação pública. A trabalha se 

locomovendo de escola em escola de vários bairros do município como agente comunitária 

de saúde pública ao combate a dengue de segunda a sexta das 9 h às 15 h, porém seu 

horário de saída varia conforme o andamento das palestras e peças teatrais que faz nas 

escolas, além de ser bolsista em uma pesquisa de iniciação à docência para complementar 

sua renda mensal. 

 Na semana seguinte, marquei uma entrevista com S e a entrevista ocorreu dentro do 

Instituto de Educação de Angra dos Reis na sala vaga na qual a estudante teria aula, mas a 

docente do dia havia faltado. S trabalha na prefeitura municipal como docente dos anos 

iniciais de segunda a sexta das 12 h as 16:30 h. 

 Dias depois, fui transcrever as entrevistas colhidas e, sem intenção, deletei-as do 

gravador de meu celular. Fiquei triste, mas optei por remarcar as entrevistas com as 

pessoas que eu já tinha entrevistado. Contudo, fiquei um pouco mais segura, pois após 

realizar todas as entrevistas, eu já tinha olvido-as novamente e feito anotações sobre as 
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mesmas no meu caderno de campo. Enfim, prossegui com as entrevistas dias após o 

ocorrido, com as outras pessoas que eu havia selecionado. 

 Marquei uma entrevista com J no horário de uma disciplina que eu estava fazendo, 

pois J não tinha aula neste dia e pudemos conversar no pátio da universidade. J é mãe de 

uma criança especial e por isso atua como dona de casa, além de ser bolsista na 

universidade em um grupo de iniciação à docência. 

 Estávamos em uma das disciplinas que nos encontramos, quando resolvi combinar 

e fazer uma entrevista com R, perto de um espaço da biblioteca do Instituto. R trabalha 

como empregada doméstica em uma casa de férias de terça à sexta, das 9 h as 16 h quando 

o patrão não está. Quando o patrão vem passar uma temporada na casa, R precisa ficar 

disponível 24 h para atendê-lo, em qualquer período, mesmo R tendo que estudar. 

 Um mês após realizar as entrevistas que faltavam, consegui remarcar e realizar 

novamente as entrevistas com E, A e S. Por fim, transcrevi todas as demais entrevistas 

mantendo o anonimato das estudantes, no caso chamei-as pelas iniciais de seus nomes. 

Cada uma destas conversas levou mais de uma hora e rendeu cerca de 15 páginas 

transcritas. 

 Ao longo do primeiro semestre do ano de 2017, pedi para que as próprias 

estudantes se fotografassem estudando e me enviassem no WhatsApp. Essa escolha foi a 

mais possível devido à falta de tempo de todas as estudantes trabalhadoras envolvidas na 

pesquisa, inclusive da própria pesquisadora. Além de tal produção de fotografias realizadas 

pelas nativas e não por outras pessoas fora de seus contextos, nos proporcionarem a 

observação de elementos que quem está alheio a tal realidade, sem ler os depoimentos, sem 

participar das conversas no ônibus, ou nos corredores da universidade, jamais conseguiria 

compreender; nos proporciona a compreensão de tal contexto sócio cultural com a maior 

quantidade possível de detalhes da realidade na qual se encontram essas universitárias 

trabalhadoras. 

Os depoimentos espontâneos obtidos através de observação participante ao longo 

desta pesquisa foram muito ricos devido ao grau de familiaridade que tenho com as 

entrevistadas, o que proporcionou uma maior receptividade das mesmas em me receber, e, 
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além delas demonstrarem interesse na pesquisa, as mesmas ficaram muito gratas por serem 

entrevistadas e demonstraram satisfação ao serem selecionadas. Mesmo não sendo tão 

íntima delas, no curso de Pedagogia, as relações pessoais entre os alunos costumam ser 

bastante amigáveis, sobretudo quando se cursam diversas disciplinas juntos. Nesse sentido, 

o acesso às informações obtidas nessa pesquisa, através das entrevistas e da observação 

participante, foi conquistado mais facilmente devido a uma maior familiaridade, algo que 

outros pesquisadores não nativos talvez não conseguiriam. 

A sessão seguinte será dedicada a descrever como foi cada entrevista, descrever 

minhas observações nas entrevistas e no dia a dia como observadora participante, assim 

como expor dados e análises obtidos através das minhas observações nas entrevistas e 

anotações no caderno de campo ao longo da vivência com este grupo. 

2.3 – Perfil das estudantes entrevistadas. 

 A pesquisa contou com a colaboração de seis estudantes universitárias, cada qual 

com sua particularidade, mas todas empenhadas e dedicadas em sua formação docente. 

 T é uma jovem docente de 21 anos que não ocupa o papel de provedora em sua 

família, pois sua mãe é provedora e, portanto, seus rendimentos, obtidos através da bolsa 

na universidade e de seu emprego, são destinados a investimentos seus estudos e gastos 

pessoais. Seu coeficiente de rendimento é de 9.4, se dedica a integralizar o currículo do 

curso, porém realiza atividades extraclasses como, por exemplo, ser bolsista do projeto de 

monitoria, participar de um grupo de pesquisa na universidade e fazer um curso de inglês, 

além dos estágios do curso e seu trabalho. Para se organizar em sua rotina cheia de 

atividades, esta aluna criou uma planilha para cada mês descrevendo em cada período do 

dia o que deve ser feito. Tem preferência por estudar em casa em seu quarto no período da 

manhã, já que trabalha a tarde e algumas leituras realiza em seu trabalho quando seus 

alunos estão tendo aulas extras. Escolheu o curso de Pedagogia por ser possível ter uma 

formação em nível superior em sua especialidade e, segundo ela, este fora um 

planejamento traçado desde os 7 anos quando decidiu ser professora inspirada em uma 

docente de seu 2º ano do ensino fundamental. A influência de muitos professores ao longo 

de sua carreira docente a incentivou a ser professora. Além disso, segundo seu relato, os 
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professores universitários, assim como a universidade como todo, muito tem contribuído 

em apresentar-lhe a produção escrita acadêmica como referência bibliográfica, a produzir e 

empenhar-se na escrita acadêmica, através da leitura de textos de autoria própria de seus 

professores que a inspiram em dar prosseguimento à carreira acadêmica. 

 A aluna E é mãe de um menino de 4 anos de idade, tem 40 anos, mora com a mãe, 

mas por ser mãe solteira, desempenha o papel de provedora em sua família e, portanto, seu 

salário, obtido através de seu emprego, serve para investir em seus estudos, gastos 

pessoais, gastos com o filho e com o estudo do mesmo, além de ajudar sua mãe com as 

despesas domésticas, já que esta cuida de seu filho para que ela possa estudar e trabalhar. 

Seu coeficiente de rendimento é de 7.2, se dedica a integralizar o currículo do curso, porém 

não realiza atividades extraclasses, já quem em seu tempo livre auxilia seu filho em seus 

estudos e realiza suas atividades de avaliação obrigatórias acadêmicas. Por ter um dia a dia 

bem ocupado e dinâmico, a estudante não se organiza previamente, diz que consegue dar 

conta por saber dos prazos, por isso tenta fazer as atividades de avaliação no final de 

semana e quanto às leituras obrigatórias, diz ler no trabalho quando sobra tempo, já que em 

casa se dedica em dar atenção ao filho. Escolheu o curso de Pedagogia por ser possível ter 

uma formação em nível superior que a promoverá no trabalho. Acredita que a influência de 

muitos professores ao longo de sua carreira docente a incentivou a escolher a docência, 

porém pensa em seguir carreira como pedagoga em contextos não escolares, já que a 

entrada no curso universitário lhe proporcionou a quebra de paradigmas quanto à 

pedagogia ser restrita apenas à docência e, assim, lhe possibilitar outros campos de 

trabalho. 

 A entrevistada A é mãe de dois meninos com idade de 8 e 4 anos de idade, tem 33 

anos de idade, divide o papel de provedora em sua família juntamente com seu marido. Sua 

mãe ajuda a cuidar de seus filhos para que esta trabalhe e estude, portanto a renda que 

obtém através da bolsa na universidade e de seu emprego servem para investir em seus 

estudos, manter a casa e os filhos, além dos gastos pessoais. Seu coeficiente de rendimento 

é de 9.1, se dedica a integralizar o currículo do curso, porém realiza atividades extraclasses 

como, por exemplo, ser bolsista do projeto de iniciação à docência em uma aldeia 

indígena, além dos estágios do curso e seu trabalho. A aluna encontra uma extrema 

dificuldade em estudar em sua residência, pois seus filhos querem bastante atenção, e, por 
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isso, ela estuda na hora de seu almoço de trabalho ou no banheiro de sua residência ou até 

mesmo tem que trancar a porta de seu quarto, “mas é por pouco tempo até a guerra 

começar e eles baterem na porta me gritando (...)” diz A. Escolheu o curso de Pedagogia 

pois já tentara fazer o curso normal a nível médio anos atrás, mas não conseguiu porque na 

época de sua tentativa de matrícula o curso deixou de ser oferecido no município de Angra 

dos Reis, por isso fez formação geral e cursou dois anos de matemática em uma faculdade 

pública à distância, mas trancou duas vezes ao engravidar e acabou desistindo e tentando 

esta. A influência de muitos professores ao longo de sua carreira docente a incentivou a ser 

professora, por isso pensa em finalizar o curso e pedir reingresso na universidade para 

cursar matemática. Acredita que a pedagogia contribuiu muito para sua formação humana, 

sobretudo a ajuda como mãe por contribuir na compreensão de cada etapa e 

desenvolvimento e aprendizagem de seus filhos. 

 A estudante S é uma jovem docente de 27 anos que não participa da composição da 

renda de sua família, que fica a cargo de seus pais. Portanto, seu salário, obtido através de 

seu emprego na prefeitura municipal, é destinado exclusivamente para investir em seus 

estudos e gastos pessoais. Seu coeficiente de rendimento é de 9.8, se desempenha muito ao 

integralizar as disciplinas do curso e realiza atividades extraclasses como, por exemplo, 

pertencer a um grupo de pesquisas curriculares educacionais. Tem preferência por estudar 

em casa em seu quarto no período da manhã, já que trabalha à tarde e algumas leituras e 

atividades avaliativas realiza nos finais de semana. A cada leitura que faz, cola um 

marcador de página colorido na borda, para assim identificar onde exatamente estão os 

trechos necessários para seus trabalhos acadêmicos. Apesar de S ter formação docente em 

nível médio e ser formada em História por uma universidade pública à distância, decidiu 

cursar Pedagogia, pois afirma estar em busca de mais respaldo teórico e técnico para 

questionar com seus superiores sobre algumas decisões do trabalho através da alegação de 

ter formação superior e não apenas a nível médio. A influência de muitos professores ao 

longo de sua carreira discente a incentivou a ser professora. Segundo seu relato, a escola a 

formou enquanto leitora pois proporcionava a leitura de livros, já que em casa os pais não 

compravam. S acredita que esta universidade não contribui na formação do habitus da 

cultura escrita, pois a maioria das atividades avaliativas são orais. Na sua antiga faculdade, 

os alunos tinham que ler e escrever bastante, se esforçando muito mais para obterem nota 

boa, enquanto nesta universidade, segundo ela, “o povo aqui gosta muito de dar nota 100. 
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(risos)”.S acredita que a pedagogia contribuirá mais para sua formação docente e a ajudará 

a dar prosseguimento na carreira através de um mestrado em educação, pois um mestrado 

na área de história ela já tentou e não conseguiu. 

 A aluna J é mãe de uma criança com transtorno de deficit de atenção e 

hiperatividade com uma deficiência mental leve. Ela tem 41 anos e não participa da 

composição de sua renda familiar, pois seu marido é provedor e, portanto, seu rendimento 

obtido através da bolsa na universidade, serve exclusivamente para investir em seus 

estudos e gastos pessoais. Seu coeficiente de rendimento é de 8.7, se dedica a integralizar o 

currículo do curso, porém realiza atividades extraclasses como, por exemplo, ser bolsista 

do projeto de iniciação a docência em formação de leitores através de poesias e participa 

também do grupo de pesquisas curriculares educacionais. A aluna estuda em sua residência 

após levar sua filha à escola e realizar os afazeres domésticos. Escolheu o curso de 

Pedagogia devido à possibilidade de ter uma formação em nível superior, mas esta não é 

sua primeira universidade, ela já havia frequentado uma universidade privada em 

Pedagogia anteriormente, porém não concluiu por ter que se mudar para este município. A 

influência de muitos professores e da universidade foi bastante significativa, segundo ela, 

em colaborar com a sua formação política, pois antes ela não tinha. 

 A pesquisada R é mãe de um adolescente de 17 anos, tem 33 anos e participa como 

agente principal de sua renda familiar. Seu coeficiente de rendimento é de 9.0, se dedica a 

integralizar o currículo do curso, como os demais estudantes, mas não pretende concorrer a 

bolsas de iniciação científicas ou bolsas de iniciação científica que são atividades 

extraclasses, devido ao seu trabalho que toma bastante seu tempo quando seu patrão vem 

passar temporadas na casa onde ela trabalha. Ficou sem estudar por 15 anos, até que 

retornou ao ensino médio, concluiu e escolheu o curso de Pedagogia a princípio, por ter a 

menor nota de corte. Ao entrar na universidade, ela não estava familiarizada com a cultura 

universitária, nem com as leituras acadêmicas. Em suas próprias palavras: “eu era 

“burrinha”, ficava boiando no que os professores falavam, não lia os textos, pois não 

entendia, iria desistir, mas alguns amigos e professores como o M e a D que encontrei me 

deram força e eu continuei. Hoje me sinto mais “sabida”, mas o estudo tem que ser 

prazeroso, porque senão as minhas dificuldades aumentam.”A influência de muitos 

professores universitários ajudaram a superar seus limites enquanto aluna e, assim, ela 
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pensa em atuar como docente na educação infantil, pois fez o estágio e gostou, além de 

querer tentar outra graduação de Assistência Social ou Psicologia. 

 Todas as entrevistadas são de origem popular, mas afirmam que isto não as impediu 

de ter o “gosto” (sentir prazer ao ler, utilizar a leitura como lazer e compreender a 

importância da mesma para formação humana) e o habitus da leitura. T lia livros religiosos 

em sua residência e livros diversos na biblioteca de sua escola, E e R também lia os livros 

por diversão na biblioteca da escola, pois em casa não tinham nenhum. A irmã mais velha 

de J lia para ela todas as noites. A sempre leu livros religiosos na escola dominical de sua 

igreja e S lia os livros didáticos escolares e livros que pegava emprestado na biblioteca de 

sua escola. Logo, reconhecem o papel da escola e de outras instituições de ensino como a 

universidade, na sua formação como leitores, que proporciona aos alunos de classe 

populares acesso ao capital cultural e letrado dessa sociedade através da mediação de um 

adulto ou outro mediador que estimule o gosto e a necessidade da leitura e da escrita. 

 De alguma maneira, atualmente, todas exercem o papel de mediadoras da cultura 

escrita. T lê para seus alunos e compra livros acadêmicos e de lazer para si e para seu 

irmão mais novo. A, E e J leem todas as noites para seus filhos e compram livros para eles, 

embora quase não comprem para si e usem mais xerox e textos em PDF (textos digitais que 

podem ser lidos em suportes informáticos como computadores ou tablets). R compra livros 

para suas sobrinhas e sempre que estas estão em sua casa, R gosta de ficar estudando com 

as meninas. S e T investem muito em livros para sua carreira acadêmica e para seus ofícios 

enquanto docentes, pois quando querem trabalhar algo que falta nas escolas onde atuam 

como docentes, estas compram os livros que precisam para as atividades que realizam. 

 Todas as entrevistadas moram longe do bairro da faculdade e dependem de 

conduções diárias para chegar ao local. Têm uma rotina na qual exercem diversas funções 

sociais e, por isso, cada uma delas criou estratégias para estudar e fazer as leituras 

obrigatórias do curso. Minha investigação vai ao encontro dessas pessoas, dessas situações, 

dessas condições da classe trabalhadora, que fazem-nas passarem pelo curso de Pedagogia, 

se formarem e lecionarem nos anos iniciais. É essa busca em conhecer esse processo, que 

faz de mim uma exploradora de um cotidiano tão naturalizado, mas que tem fundamental 

importância ao se empenhar no campo de como se forma quem ensina. 
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3 – CATEGORIAS DE ANÁLISE: 

A análise do material de campo nos permite agrupar os dados em algumas 

categorias de análise por seu grau de recorrência e relevância durante o período de coleta 

de dados seja através da observação participante, seja através das entrevistas: 

3.1 – Práticas de estudo na formação das universitárias trabalhadoras. 

Desde as motivações em cursar Pedagogia, até as alunas conseguirem concluir o 

curso, há uma longa jornada que é imprescindível conhecer. Esse percurso envolve 

diversos aspectos no campo da vida social dessas alunas, que compreende, desde seus 

estudos, passando pela mobilização em sua rotina cotidiana, uma ampla mudança de vida, 

uma grande adaptação para se organizarem e disposição em conseguir tempo para realizar 

todas as demandas da universidade, necessitando que haja até uma mobilização por parte 

de seus familiares em ajudá-las na conclusão de seu curso. 

 O desenvolvimento desse processo de formação se dá, sobretudo, quando as alunas, 

em sua dinâmica de vida de universitárias trabalhadoras, empenham-se em criar espaços2, 

estratégias e rotinas que possibilitam a realização dos estudos no tempo em que passam na 

universidade. Uma das estratégias citadas, foi a de S: 

“Eu reparei, e sempre tive curiosidade: o que são essas etiquetas 

aí nos seus textos? Ah, são marcadores de páginas que eu aprendi 

a usar com um professor da faculdade anterior, e aí eu já sei 

exatamente onde está a página e a citação que usarei futuramente 

caso precise.” 

 T desempenha múltiplas funções em sua vida cotidiana, então para isso criou sua 

própria maneira de organização para estudar: 

                                                 
2 Veremos alguns exemplos no anexo 6.3 deste trabalho, através de fotografias, tiradas por elas próprias, os 

espaços criados para o estudo. Escolhemos não anexar as imagens neste capítulo para preservar a identidade 

das voluntárias. Um fato que nos atentamos na pesquisa foi que, embora estes espaços possam variar, de 

acordo com os relatos das entrevistas, em locais diversos e nada apropriados para o estudo, por escolha 

subjetiva, cujas razões não chegamos a conhecer exatamente, estes foram os espaços que as universitárias 

escolheram para se auto-representarem na pesquisa. Interpretamos que, talvez, as escolhas tenham sido 

motivadas por razões estéticas. Este fato já nos leva à reflexão de que exista um padrão mais ou menos 

estabelecido culturalmente, permitindo que todas as estudantes escolhessem um dos seus locais de estudos 

mais “aceitável” aos padrões ou mesmo porque estes foram, talvez, os únicos locais onde tiveram tempo em 

suas rotinas tão corridas de, voluntariamente, colaborarem com a pesquisa. 
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“Eu passo a maior parte do meu tempo estudando, eu criei uma 

tabela de folhas retiradas de uma agenda com os dias do mês, aí eu 

divido cada um em três, para saber o que farei em cada período do 

dia, porque tem muita coisa para eu fazer. Ah, eu gosto de estudar 

na beirada da minha cama, porque eu faço questão de ler cada 

texto de cada disciplina, então assim que acordo, arrumo meu 

quarto e tomo café, eu já vou estudando, porque depois é trabalho 

e faculdade, além do curso de inglês e da reunião de monitoria e 

grupo de estudos. Meu tempo é muito corrido, pois mesmo sendo 

só em um turno, meu trabalho me toma muito tempo, por isso o 

tempo fica corrido, minha vida é uma correria para dar conta de 

tudo, porque eu fui acostuma a ser “bichinho de escola”, então 

“bichinho de escola” faz tudo certinho, lê bastante e estuda 

bastante para sempre ter as melhores notas.” 

 É possível observar, a partir desse depoimento, e dos demais colhidos através da 

observação participante, que há um esforço e uma grande dedicação por parte dessas 

estudantes em se aplicarem no universo acadêmico, para darem conta das exigências da 

universidade. 

 Partindo do pressuposto de que as estudantes desempenham inúmeros papéis em 

suas vidas sociais, o tempo é escasso em suas rotinas, porém, mesmo com diversas tarefas 

a cumprir, a prioridade do uso de seu tempo são os estudos universitários. Embora esse 

tempo não seja grande devido à dificuldade presente na dinâmica cotidiana de seu dia a 

dia, o possível é feito para darem prosseguimento ao curso. Como no caso de E: 

“Meu filho quer atenção por eu sempre estar fora de casa 

trabalhando, mas fazer o que? Você sabe como é o pai dele, não 

me ajuda em nada. Aí, quando eu tenho que ler, fico no trabalho 

mais tempo e leio por lá mesmo, porque se eu levar lá para casa 

simplesmente não leio. Sua mãe fica com ele enquanto você 

trabalha, né? Sim, mas final de semana ele é todo meu. Por isso já 

falo logo quando tenho trabalho em grupo: Deixa que eu imprimo 

ou deixa que eu digito, porque são coisas que dá para fazer na 

minha sala de trabalho sem que os outros vejam. (…) É difícil 

estudar e ser trabalhadora, a gente não tem tempo para nada, 

ainda mais com filho. Final de semana, quando estou muito 

atolada, pois está passando do prazo de entregar o trabalho, eu 

boto ele para dormir no meu colo, pego meu computador e começo 

a fazer. Não sai muito bom, mas é o que eu consigo e posso fazer.” 

 Nessas condições, o lugar que as estudantes elegem para estudar e realizar as 

tarefas acadêmicas nem sempre é semelhante ao lugar ideal para se estudar, com silêncio, 
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conforto e recursos necessários. Muitas vezes o local onde estão, seja qual for, quando há 

tempo livre, é o local onde estudam. As que trabalham em horários mais flexíveis como S, 

T e R podem estudar em suas casas e, embora o cômodo da casa não seja fixo, pois pode 

variar de acordo com o que estão fazendo, sempre que possível estudam mais vezes em um 

único cômodo: S e T em seus quartos e R na cozinha. J tem preferência de estudar em sua 

varanda. Já A e E não têm como sempre estudar em casa, devido à falta de silêncio e à falta 

de tempo, pois passam mais tempo no trabalho, como ressaltado anteriormente por E. 

Então, esses lugares variam desde uma biblioteca pública, até uma praça de alimentação de 

shopping, no refeitório do trabalho, em seus serviços, ou até mesmo no banheiro, segundo 

A: 

“Minha avó olha os meus filhos para eu trabalhar e vir estudar na 

UFF, mas quando estou em casa não quero abusar e fico com eles. 

Seu marido te ajuda quando você está em casa? Não. Meu marido 

é outra criança, no máximo ele brinca com os meninos, mas quem 

tem que fazer comida e arrumar a casa sou eu. Então quando 

quero estudar, né ?, meus filhos, por sentirem muito a minha falta 

querem atenção e eu não vejo como não dar. Por isso, muitas 

vezes, me tranco no quarto ou levo textos para ler enquanto vou ao 

banheiro, pois tenho intestino preso, mas o silêncio é por pouco 

tempo até a guerra começar e eles baterem na porta me gritando. 

Por isso prefiro ler os textos no refeitório do trabalho ou quando 

tem trabalho em grupo marcar na biblioteca ou no shopping, mas 

nunca em casa (...)” 

 Conhecendo a concepção própria das classes populares de que o estudo só ocorre 

dentro das instituições de ensino, há um conflito em estender a atividade de estudo a outros 

espaços para dar suporte e respaldo ao estudo que ocorre dentro da instituição de ensino. 

Nota-se que a aluna que está nesse contexto e compreende esse ponto de vista de seu meio 

cultural, tenta de toda forma não “abusar” da ajuda que seus familiares podem oferecer, o 

que lhe dá uma certa culpa, como se estudar fosse “errado”, “negativo”, uma importunação 

para aqueles que não o utilizam e não partilham da mesma rede de significados em relação 

ao estudar. 

 Dessa forma, o ato de estudar, seja dentro ou fora da universidade, se torna algo 

individual apenas para os estudantes de um modo geral, pois o mesmo não pode ser 

compartilhado e nem estendido a outras instituições como a família, pois por certo será 

rejeitado, pois o estudo é considerado como algo característico apenas ao estudante e  não 
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deve ser dividido com ninguém mais. Desse modo, o tempo de estudar dentro da 

universidade se torna valioso, pois torna-se um tempo só para as estudantes, um tempo em 

que desfrutam para aprender, se socializar e ter a sua individualidade fora de seus outros 

papéis sociais, como por exemplo, no relato E: 

“Eu tenho muitas amigas na faculdade, então quando estou com problema é aqui que fico 

longe de tudo, é aqui que acabo esquecendo um pouco das coisas chatas, porque foco no 

aprendizado.” 

A diz que: 

“Quando eu saio cedo da faculdade, eu vou para casa da minha tia, não vou direto para 

casa, eu pego esse tempo para mim e vou assistir filmes e séries com os meus primos.” 

R afirma: 

“Se eu prestar bastante atenção nas aulas enquanto estou na faculdade, quando chegar 

em casa vou ter aprendido e lembrado. Mas se eu estudar só em casa, não consigo 

aprender.” 

 Sendo assim, percebemos como a identidade de ser um universitário ganha um peso 

na vida de uma pessoa. Pois, por um lado, mesmo que alguns de seus entes familiares não 

partilhem da cultura do estudo de estudante universitário, por outro lado, consideram útil 

como forma de ajudar estas universitárias, dentro de seus valores, “tomar conta” de uma 

criança para mãe estudar o que de certa forma, ajuda a promover parte das práticas de 

estudo essas universitárias. 

 Contudo, vemos que, com as universitárias solteiras, o prestígio em seu meio 

familiar é maior, ao contrário das que são casadas e que têm o papel preestabelecido 

socialmente de cuidar dos filhos e, ao estudar fogem desse papel, sendo muitas vezes 

criticadas por estarem estudando e não cumprindo os papéis de “donas do lar”. Os 

familiares das solteiras, mesmo que estas trabalhem, não permitem que seus rendimentos 

sejam para o orçamento mensal da família, deixando-as investirem em seus estudos. Dessa 

maneira, o trabalho torna-se um sustento para o estudo e não um sustento para a família. 
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Isso permite que as estudantes possam se dedicar mais aos estudos, pois a ajuda, além da 

renda, como nos serviços domésticos por exemplo, é oferecida a elas. Segundo S: 

“Como uso muito meu computador para pesquisa, eu fico sentada 

na cadeira de frente a ele, foi um investimento que fiz desde a 

faculdade passada, uma impressora, uma mesa e um computador 

bom. Eu prefiro estudar de manhã antes de trabalhar. Meus pais 

me ajudam muito, desde em não ter que ajudar na renda de casa 

até em não me atrapalharem enquanto estudo (…) Ah, meus gastos 

vão muito na saúde, pois a carreira de professora é estressante e a 

universidade exige muito da gente e eu compro muitos livros para 

trabalhar, porque em geral nunca tem o que eu preciso, e para 

estudar. Será que é por causa da má alimentação? Não, porque 

como recebo auxílio-alimentação da prefeitura, dou o cartão para 

os meus pais e ao sair de casa, minha mãe já deixa meu lanche 

com frutas e sanduíches já numa sacolinha para eu levar para o 

trabalho, igual criança. (risos)” 

 T que também é solteira, afirma: 

“Eu consigo fazer isso porque trabalho meio período e minha mãe 

me ajuda com os serviços domésticos.” 

 Podemos perceber que esse apoio contribui bastante para permanência dessas 

estudantes na universidade, sobretudo quando são isentadas, até um certo ponto, das tarefas 

domésticas, que segundo J é bastante fatigante: 

“Eu sei que não trabalho fora, mas me considero uma 

trabalhadora, porque sou dona de casa, mãe de uma criança 

especial, bolsista e estudante na faculdade. Acho que o meu 

trabalho de ser dona de casa é até mais dificultoso, porque nem 

férias tenho e o serviço não acaba. (risos)” 

 O trabalho doméstico, até mesmo o informal, toma bastante tempo das estudantes 

que são mães ou casadas, como A, E, R e J. Eventualmente, quando o trabalho doméstico 

se estende no trabalho em casa e no trabalho formal, como no caso de R, por consequência, 

acaba resultando na interferência dos estudos, de acordo com R: 

“Quando meu patrão chega, eu nem venho para faculdade, tenho 

que ficar a disposição dele. Mas o emprego é bom porque quanto 

ele não tá, eu faço meu horário e por isso é melhor para continuar 

estudando. Aí eu trabalho de terça a sexta de tarde, a noite venho 
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para faculdade e de manhã eu leio os textos. Eu tento adiantar 

tudo e apresentar tudo em datas que não estejam próximas às altas 

temporadas, porque é quando o patrão vem e ele é festivo e a casa 

é enorme para eu limpar. Você também cuida dos serviços 

domésticos da sua casa? Sim, porque meu filho não me ajuda, eu 

já tentei mas não adianta.” 

 Sendo assim, é fácil reconhecer que, enquanto trabalhadoras, é árduo serem 

também, mães, esposas, bolsistas e estudantes. Em razão de estudarem em um curso 

noturno, após um longo dia de trabalho, a permanência da classe trabalhadora dentro do 

âmbito acadêmico requer um empenho e um destemor em romper com barreiras impostas 

pela divisão de classes através de suas permanências, conquistas e dedicação à 

universidade. 

3.2 – Motivações para cursar Pedagogia. 

 Partindo do pressuposto de que o movimento de ingresso no ensino superior para as 

camadas populares é um projeto cuja maior motivação parece ser a mobilidade social, há 

elementos característicos que levam esses estudantes oriundos de classes populares a 

ingressarem em maioria em cursos das ciências humanas. 

 Um dos impulsionadores que levam a maioria dos egressos do Ensino Médio do 

município de Angra dos Reis a cursar Pedagogia, é a existência de um curso de nível 

médio de formação de professores, oferecido pelo estado. Ao ser concluído, a Pedagogia se 

torna o “próximo passo”, como no caso de T, S e E. 

 Outro elemento que leva à escolha da Pedagogia, sobretudo no Instituto de 

Educação de Angra dos Reis, além da nota de corte mais acessível no SISU (Sistema de 

Seleção Unificada), se dá pelo fato de ser um curso presencial, público e que oferece mais 

vagas no município, pois em um mesmo ano oferece dois momentos de ingresso, diferente 

do curso de Políticas Públicas e Geografia que só abrem inscrição uma vez ao ano. 

 No geral, a opção pela Pedagogia se dá pelo fato de ser “a última tentativa, depois 

de várias investidas frustradas de ingresso à universidade” (PAVÃO, 2002), devido ao 

curso desejado por vocação, preferência ou de maior prestígio social, ser de difícil acesso. 
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 Tendo em vista esta condição material de fazer escolhas dentro do seu campo de 

possibilidades, é possível analisar que a origem dessa situação se dá pelo fato da 

precarização da educação básica, contexto no qual os alunos de classe populares estão 

inseridos. 

 Dessa forma, os alunos da Pedagogia são provenientes dessa realidade no que diz 

respeito à sua origem social e à sua defasagem no processo de ensino-aprendizagem ao 

longo de suas carreiras estudantis. Por essa razão: 

“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.” (PAVÃO, 2002. p. 7-8) 

 Com base nessa afirmação, percebe-se que em suas escolhas, nada pode funcionar 

como sonho ou fantasia, pois são projetos pré-concebidos, dentro de um campo de 

possibilidades que dependem de muito esforço na superação de suas dificuldades sociais, 

que só se realizam com as “brechas” de acesso ao ensino superior através de cursos de 

mais fácil acesso, como a Pedagogia. A opção pelo curso de Pedagogia, portanto, constitui: 

“Uma conduta que não seja baseada num projeto pré-concebido, 

em uma decisão, em uma ação, em um desempenho, 

diferentemente da maioria dos adolescentes, oriundos de camadas 

médias e altas da sociedade que ingressam na universidade quase 

que automaticamente.” (PAVÃO, 2002. p. 10) 

 Outra estratégia utilizada após o ingresso no curso possível, é a transferência ou o 

reingresso. Ambos funcionam como forma de cursar outro curso além do que ingressou. 

Para a transferência, é necessário ter o coeficiente maior de rendimento que 7,5, o que dá 

ao aluno a possibilidade de ingresso após quatro semestres em outro curso. O reingresso se 

dá após o aluno concluir todo um curso na instituição e fazer o pedido através de uma carta 

para o curso de sua escolha. Dessa forma, observa-se que a Pedagogia é mais procurado ao 

se tornar uma espécie de ritual de passagem3 para ingresso ao ensino superior, seja para 

um outro curso ou para pós-graduações, menos para lecionar e exercer o ofício de um 

pedagogo. 

                                                 
3 GENNEP, A. Van. Os ritos de passagem. Petrópolis: Vozes, 1978. 
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 Na fala de algumas alunas do grupo acompanhado, podemos perceber a presença de 

uma dessas estratégias: 

“Então, no ensino médio eu tentei fazer formação de professores, 

mas não consegui, porque parou de ser ofertado, aí fiz formação 

geral mesmo. Depois passei no Cederj e cursei matemática, mas aí 

engravidei e tive que parar. Quando voltei, após meu filho fazer 

dois anos, fique dois semestres, reprovei no seguinte, porque 

engravidei de novo. Aí parei de estudar. Até que fiz o Enem quando 

meu segundo filho fez dois anos e vi que a nota dava para 

Pedagogia e como eu já quis um dia, pensei: Por que não? Aí estou 

aqui. O que você pretende fazer em relação aos estudos quando 

concluir a Pedagogia? Pretendo pedir reingresso para cursar 

matemática presencial, pois meus filhos já estarão maiores.” A. 

 Além de ser possível observar a partir desse depoimento que a pedagogia foi 

escolhida como última opção e será usada como estratégia de reingresso, é possível 

analisar ainda que a educação à distância não atinge seu objetivo inicial de ser facilitadora 

de acesso dos trabalhadores ao ensino superior, pois como visto, a aluna preferiu um curso 

noturno e presencial, mesmo não sendo seu curso desejado justamente pela facilidade em 

estar mais tempo dentro de uma instituição de ensino, pois como visto anteriormente na 

primeira categoria de análise, a mesma não tem tempo para se dedicar aos estudos dentro 

de casa, o que fez com que o ensino à distância não funcionasse no seu caso. 

 Outra estratégia adotada que possibilita a entrada no ensino superior é a anulação 

do Ensino Médio, através do certificado de conclusão: 

“Eu fiquei muito tempo sem estudar depois que engravidei e 

retornei 12 anos depois. Não vou mentir, precisava concluir o 

ensino médio e o Enem podia me dar o certificado de conclusão. Aí 

cursei dois anos e... Como isso funciona? Ah, se você tiver uma 

nota mínima, é como se você já estivesse pronta e pudesse concluir, 

aí eles te dão esse certificado, por isso não fiz meu último ano. Aí, 

nem sabia que tinha nota o suficiente para tentar uma faculdade, 

quando me inscrevi no SISU, vi que minha nota dava para 

Pedagogia, então tentei e passei para Pedagogia, me surpreendi. 

No início eu achava que era só para ser professora de criança, 

depois descobri que sairia habilitada para muitas coisas. Quando 

eu entre aqui eu era”burrinha”, ficava boiando no que os 

professores falavam, não lia os textos, pois não entendia, iria 

desistir, mas alguns amigos e professores como o M e a D (nome 

dos docentes que ela citou) que encontrei me deram força e eu 
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continuei. Hoje me sinto mais “sabida”, mas o estudo tem que ser 

prazeroso, porque senão as minhas dificuldades aumentam.” R. 

 Vemos aqui a fala de uma estudante que se sentiu Desfamiliarizada ao entrar na 

universidade. Essa realidade não se diferencia das demais pois, como sabemos, no primeiro 

meio de socialização primária que é a família, há pouco uso de práticas letradas. A 

universidade, ao contrário, é um meio cujo uso da cultura escrita é central. Estas 

dificuldades habituais para o egresso do sistema público se acentuam no caso do estudante 

que não chegou a concluir o Ensino Médio. Em função disso, se por um lado temos o 

agravante da educação básica pública ter um déficit histórico, por outro lado, um aluno que 

nem integralizou toda essa etapa, que já é em si defasada, terá muito mais dificuldade de 

obedecer aos critérios de formação acadêmica. 

 Entre as entrevistadas, todas pretendem concluir o curso, mas, cada uma tem uma 

expectativa particular e subjetiva. Por exemplo E nos conta: 

“Eu tinha acabado o Curso Normal há anos, tinha ficado viúva, 

tive meu filho sendo solteira e estava muito sem perspectiva. Aí, a 

L soube do curso de pedagogia aqui em Angra, presencial pela 

UFF e eu fiz o Enem, tentei e passei. Fiquei mais feliz em saber 

que a Pedagogia não é só ligada a sala de aula e pretendo utilizar 

meu curso para atuar em ambientes não escolares.” 

 S ingressou no curso de Pedagogia para: 

“Eu fiz o curso normal e em seguida passei no concurso público de 

2008, então peguei um RTI, trabalhar em dois turnos e no mesmo 

passei para História na UFRRJ, só que desisti, porque não poderia 

largar o concurso. Aí cursei história a distância pelo Cederj, 

conclui e depois em 2015 entrei na pedagogia. Escolhi Pedagogia, 

porque ás vezes minha diretora quer fazer determinadas coisas, 

que eu não concordo e eu não posso argumentar, porque não tenho 

ensino superior. Então preciso desse respaldo.” 

 Para J, a motivação para cursar Pedagogia veio de uma necessidade enquanto mãe: 

“Eu comecei na pedagogia por causa da minha filha que tem 

necessidades especiais. Aí me interessei pela aula e fiz uma 

pedagogia à distância numa faculdade privada. Estava quase 

terminando quando meu marido teve que mudar de emprego e eu 

vim para cá. Consegui transferência para UFF. E pretendo atuar 
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em sala de aula e me especializar em educação especial.” 

 T relata sua motivação de cursar Pedagogia: 

“Eu já tinha feito curso normal, pois desde criança decidi que 

seria professora, então segui a meta e eu soube que o curso de 

pedagogia seria o próximo passo. Então estudei em um curso de 

pré-vestibular social, durante um ano, nos sábados em período 

integral, pois o curso normal oferecia muitas disciplinas técnicas e 

tinha pouco enfoque nas disciplinas necessárias para o vestibular. 

Então, fiz o Enem e no ano seguinte a minha formação já comecei 

a atuar como professora e queria um curso superior público e 

presencial, pois esse é um padrão de qualidade, além de precisar 

de um ensino superior para conseguir atuar quando passar em um 

concurso público.” 

 Percebe-se na fala de T, que um dos mecanismos que auxilia os alunos oriundos de 

camadas populares são os chamados pré-vestibulares sociais ou comunitários, que passam 

a ter um papel importante para o acesso ao ensino superior: 

“O pré-vestibular comunitário inaugura este rito de passagem 

(Gennep, 1978), cujo primeiro passo é, justamente, dar-se conta das 

falhas de sua formação no ensino público. (…) Para superar estas 

'‘faltas’', é preciso um grande esforço, uma enorme dedicação e 

muito trabalho.” (PAVÃO, 2002. p. 8-9) 

 Percebe-se o grande esforço em reparar as falhas acumuladas de uma educação 

pública precarizada. Para tanto, desde o vestibular, que é a tomada de consciência, até a 

passagem pela Pedagogia por ser um curso de mais fácil acesso, nada é fácil para quem é 

proveniente das camadas populares. 

 Nota-se também que a maioria das entrevistadas ingressaram na Pedagogia como 

última opção, como oportunidade dentro de seus campos de possibilidade ou como 

estratégia para outras carreiras acadêmicas. Por consequência, a tão falada desvalorização 

do magistério tem a sua gênese desde a formação de professores, desde a entrada na 

universidade daqueles que querendo outras carreiras, fossem de fato melhores em outras 

carreiras. 
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3.3 – Ler, escrever e estudar na Pedagogia. 

 A presente categoria de análise abordará práticas de leitura realizadas pelas 

universitárias ao longo do período acompanhado. A partir de observações e depoimentos, 

analisaremos os fatores envolvidos nestas práticas: 

“Em pleno século XXI, ainda temos a elevada taxa de 

analfabetismo de 8,7%. Entre os considerados alfabetizados, 27% 

são analfabetos funcionais. Entre as crianças de oito ano de idade, 

apenas 44,5% apresentam habilidades adequadas de leitura e 30,1% 

de escrita, segundo avaliações do MEC/INEP (Brasil, 2012). Na 

última edição do PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes) de 2009, que avaliou alunos de 15 anos em países da 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), quanto ao domínio da leitura e da escrita, o Brasil 

ficou na 55ª posição. Quase metade (49,2%) dos estudantes 

brasileiros não chega ao nível 2 de proficiência em leitura, sendo 6 

o nível máximo.” (PAVÃO, 2017. p. 3) 

 Com base nesses dados sobre os níveis de proficiência da língua materna, assegura-

se que dos 49,2%, que ficam limitados a níveis muito baixos de proficiência em leitura, a 

maior parte são de alunos do ensino público brasileiro, provenientes das camadas 

populares. Levando em consideração que esse nível de proficiência diz respeito à 

localização de informações explícitas no texto e decodificação do código linguístico, estes 

alunos não chegam ao próximo nível que seria começar a fazer inferências e citar 

informações implícitas no texto. Dessa forma, ao passarem por toda educação básica 

estagnados nesse nível, ao entrar na universidade, se depararão com a exigência de 

competências em outros níveis de proficiência na língua, que seriam: estabelecer diálogos 

entre outros textos, fazer inferências com fatos históricos e sociais, interpretar, refletir 

sobre o texto e tirar conclusões capazes de contribuir para um aprendizado autônomo 

através das leituras realizadas. 

 Por esta razão, precisamos estar atentos aos fatores culturais e socioeconômicos que 

determinaram suas limitações em relação à cultura escrita. Tomemos por exemplo um 

trecho de um relato: 

“Eu sou de classe popular, não tinham livros na minha casa, por isso ficava lendo os livros 

didáticos.” S 
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 Embora a prática de ler livros didáticos por não ter outros recursos escritos em seu 

âmbito doméstico abordada por S seja positiva em relação às disposições práticas da 

cultura escrita, a falta de livros neste meio, conforme S aponta, é uma representação da 

falta de consumo de bens culturais por parte das camadas populares, retrato esse que se 

torna, em outros casos, um dos fatores que levam à dificuldade de construção do habitus da 

cultura escrita. Outra representação descrita nos relatos das universitárias aponta para uma 

censura do que elas liam na adolescência ou na juventude: 

“Eu tinha livros na minha casa, meu pai ficava lendo para mim ou 

contando cada história. Mas eram todos bíblicos. Todos sempre 

iguais, então eu me enjoei com um tempo de só ter aquilo. Aí 

comecei a frequentar a biblioteca em todos os meus recreios e 

quando descobri que podia levar livro para casa, foi uma alegria 

para mim. Mas aí fui pedir autorização aos meus pais para poder 

levar livro para casa e eles não gostaram da ideia, porque 

disseram que se eu rasgasse teria que pagar, então só liberavam 

para eu pegar livros de pesquisa, não de histórias. Sim, a leitura 

prazerosa foi proibida para mim. Justamente por isso, por essa 

proibição que eu me dedicava em ficar sempre na biblioteca, até 

meus amigos estranhavam, porque preferiam brincar e eu ficava 

lá. Foi assim todo ensino fundamental. Até que no 8º ano eu 

comecei a ter problemas com a matemática, então aos poucos 

adquiri com eles negociando em levar livros para casa, porque eu 

acho que eles achavam que eu já estava desgostando da escola. 

Mas meu pai olha sempre a sinopse para saber do que se tratava. 

Então quando ele não aprovava e dizia que não era leitura para 

mim, eu tinha que devolver. Mas, às vezes, não devolvia, lia tudo 

escondido (risos).” T. 

R também relata:  

“Eu pegava muito romance na biblioteca e levava para casa, mas 

meu pai fiscalizava querendo saber o que era. Tinha que passar 

pela supervisão dele. Eu ficava com medo, mas ele não lia de 

verdade. Acho que só procurava por cima se encontrava alguma 

coisa sobre sexo (risos).” 

 Mesmo com a resistência por parte das famílias em permitir que as estudantes 

lessem em casa, sobretudo quando a leitura fosse considerada inadequada, as estudantes 

construíram disposições para práticas leitoras a partir das proibições impostas por suas 

famílias. Esse fator em comum de duas universitárias de origens familiar distintas, 

contribui para nos atentarmos ao fato de que, dentro do meio familiar, pode haver a 
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construção incorporada de um habitus negativo sobre as práticas letradas. Sendo este um 

ato característico de reprodução sobre a relação que a leitura tem como forma de perigo, 

encarado como uma ameaça por parte de muitas famílias de classe populares. 

 Por consequência, a entrada na universidade exigirá um outro tipo de relação com a 

cultura escrita: 

“A primeira abordagem compreende o letramento como um 

conjunto de habilidades individuais e cognitivas que os estudantes 

precisam adquirir e desenvolver e que poderão transferir para os 

diversos contextos da universidade. Ver o letramento apenas 

conforme esse modelo é desconsiderar a trajetória anterior de 

letramento do aluno e atribuir a ele a responsabilidade de 

desenvolver competências cognitivas e metacognitivas de leitura e 

escrita para inserir-se no contexto da universidade, de maneira que 

qualquer insucesso com o uso da escrita, nesse domínio, passa a ser 

de sua inteira responsabilidade.” (JUCHUM, 2014. p. 113) 

 Considerando-se que a partir da entrada na universidade é preciso pensar e ponderar 

sobre a trajetória anterior de letramento do aluno, o que não se pode é abrir mão e 

responsabilizá-lo por sua pouca familiaridade com a leitura e a escrita. 

 Mesmo tendo pouca familiaridade com a cultura escrita, essas universitárias 

reconhecem que a base de toda educação formal envolve as habilidades com a leitura e a 

escrita:  

“Estudar para mim é ler e escrever na maior parte do tempo, porque senão for assim não 

tem aprendizado. E na faculdade desenvolver a leitura e a escrita é fundamental.” T 

 Posto isto, entende-se que a universidade e o conhecimento na educação formal em 

geral e na superior, especificamente, é transmitido prioritariamente através da cultura 

escrita, logo, quem não domina esses pré-requisitos enfrenta dificuldades como já vimos na 

fala de R anteriormente na categoria 3.2. 

 Um fator presente no processo de incorporação desses pré-requisitos é a estranheza 

ao letramento acadêmico que faz parte da cultura escrita no âmbito da universidade. Isto é 

apontado na fala de E: 
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“No início, eu nem lia os textos que os professores mandavam, só lia mesmo quando eles 

pediam resumo. E quando pediam algum trabalho escrito e não sabia fazer, copiava 

alguma coisa lá da internet, fazia uma mistura muito doida e entregava. Ué, mas nunca 

descobriram? É claro, já fui pega (risos).” 

 Nesta fala podemos perceber até que ponto pode chegar a falta de familiaridade e 

contato com algo que não é incorporado na vivência social. Podendo até mesmo gerar uma 

conduta de impostura, isto é: 

“Para não ser um perdedor, numa cultura extremamente 

competitiva, vale absolutamente tudo: trair nossos ideais, nossos 

princípios éticos, copiar trabalhos alheios, difamar nossos rivais, 

trapacear, enfim. Este é o caminho da impostura. A impostura é 

simplesmente isso: passar-se pelo que, muito embora possamos 

desejar, ainda não chegamos a ser. Todo mundo sabe muito bem o 

que é, porque vivemos em tempos de impostura generalizada e 

consentida, sendo constantemente conduzidos a ela. Chamo de 

impostura, aqui, o avesso da postura. A postura é a retidão, 

honestidade e consciência desde as camadas mais sutis da 

existência (e, principalmente nestas!), sendo a postura física apenas 

o resultado exterior desta atitude interior.” (PAVÃO, 2012. p. 12) 

 Outro elemento de possível análise, encontrado nas falas das universitárias, é sobre 

o texto acadêmico ser diferente do “texto narrativo”, por se distinguir de outros tipos 

textuais, os mesmos demandam outras formas de leitura: 

“Então desde lá sempre li diferente de um texto narrativo, porque 

sempre fui marcando e rabiscando todas as partes marcadas. Um 

livro meu, ou apostila são todos super comentados. Eu detono com 

o texto, porque como faço muita coisa, depois para dar aquela 

luzinha na cabeça rápida, eu só olho as marcações.” T. 

Outra universitária diz: 

“Eu acabo com o texto, porque tem que ser assim, voltar e voltar, porque não se entende 

nada se não fizer isso. Aprendi essa dica e pratico, por ficava boiando.” R. 

Outro uso parecido também é feito por J:  

“Eu marco tudo do texto e leio com muita calma. Hoje já estou mais familiarizada, mesmo 
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assim, tem que ser uma leitura mais reflexiva.” 

Por sua vez, E comenta: 

“Olha, tem que pegar um dicionário no início (risos). É cada texto complexo que tem que 

ler mil vezes para entender. Depois a gente se acostuma e aprende que a maioria diz a 

mesma coisa.” 

 A partir desta fala podemos perceber um dos elementos da Cultura da Pedagogia: 

os chamados “textos”, que são muitas vezes livros, capítulos de livros, textos de autoria 

dos docentes ou artigos científicos, trabalhados a partir da fotocópia, um recurso muito 

utilizado por alunos do curso de Pedagogia4 para fazerem leitura. De acordo com a aluna E 

esses textos em maioria são redundantes e a maioria se complementa dizendo “a mesma 

coisa”, devido à essa maioria pertencer a uma ideologia compartilhada no contexto local da 

universidade, ligada a movimentos progressistas. 

 Percebe-se, então, que os textos acadêmicos, cuja leitura é exigida, requerem uma 

atenção maior para o entendimento das palavras, precisam ser lidos e relidos, precisam ser 

comentados, grifados e “rabiscados” para serem compreendidos. Dessa forma, para melhor 

entender os textos, pesquisas sobre teorias citadas de outros autores, relação com outros 

textos e outros parágrafos de leituras anteriores, precisam ser feitos e registrados para 

melhor reflexão: 

“Atualmente eu prefiro os textos em PDF, baixados gratuitamente 

na internet, eu comprei um tablet para lê-los. Mas eu prefiro a 

xerox, porque sei que precisa anotar. Aí eu tenho um caderno com 

pedaços importantes de cada texto digital que leio. Faço 

fichamentos.”  

Segundo S:  

“Tive um pouco de estranheza, porque os textos aqui são bem 

herméticos, mas procuro pesquisar tudo o que não entendo e pegar 

explicações sobre as teorias de cada um. Marco todas as páginas 

importantes com os marcadores de páginas, grifo tudo que é 

                                                 
4 PAVÃO, Andréa. O texto e a fotocópia como instituição pedagógica: práticas de leitura e universidade. 

STVDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, ISSN: 0214-736X, p. 185-209; 2015. 
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importante. Mas não consigo fazer resumo, porque preciso ver as 

anotações do texto original. Por isso que prefiro comprar, ter meus 

livros, tira xerox, imprimir, nada em PDF. (…) Mas isso é porque 

eu corro atrás e já entendo que a universidade funciona assim, 

agora quem não tem essa disposição já vi que fica viajando.” S. 

 De acordo com a fala de S podemos perceber que, para o leitor que ainda não 

incorporou este “jogo” de disposições que são próprios da leitura acadêmica, fica difícil 

entender estes “textos”. Isto é reforçado na fala de T: 

“Se não ler e não entender, fica boiando na aula, porque não dá nem para abrir a boca e 

participar das discussões dos textos.” 

 Havendo essa produção da leitura e da escrita, havendo essa luta para pertencer e 

dominar as práticas realizadas na universidade, produz alguns micro efeitos positivos:  

“Meus pais não liam para mim e eu nem tinha livros em casa. Mas 

sabendo e precisando da leitura e da escrita para tudo, hoje leio ao 

máximo pro meu filho, compro livros para ele e ajudo a fazer suas 

tarefas de casa porque reconheço a importância e a falta que a 

leitura faz.” E. 

 

 Como podemos ver, já é possível verificar práticas mediadoras da cultura escrita na 

vivência dessa universitária, que já começa, aos poucos, a reconhecer a importância da 

cultura escrita na formação e a praticá-las. 

 

3. 3. 1 – Análise de uma aula no curso da Pedagogia. 

 Este grupo de universitárias foi acompanhado para este estudo ao longo de dois 

anos, ou seja, quatro semestres letivos. Dessa forma, foi usado como metodologia, 

conforme já esclarecido no capítulo próprio desse quesito, entrevistas, declarações 

espontâneas e observações participantes que tornaram possível a construção deste 

trabalho. Acompanhando este grupo em diversas aulas no curso de Pedagogia, decidi 

relatar uma aula, obtida através da Observação Participante, que me chamou bastante 
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atenção por contemplar a temática central deste trabalho sobre práticas da cultura escrita. 

Segue adiante o relato desta vivência. 

A aula analisada ocorreu no semestre de 2017.1, numa determinada disciplina em 

que quatro das alunas do grupo acompanhado se encontravam presentes. Neste dia, a 

professora propôs iniciar a leitura de um livro, e como não tinha fornecido o livro para uma 

leitura prévia, pois foi tirar cópias mais baratas perto de sua casa para maioria da turma, 

decidiu lê-lo em sala de aula, contando com a participação de todas as alunas presentes 

para lerem trechos dos primeiros capítulos. 

 T e J já tinham lido os capítulos antes, pois já haviam comprado seus livros, mas 

participaram mesmo assim da leitura coletiva. Foi quando no intervalo, J falou para T: 

“Nossa, que aula chata! Ainda mais pra gente que já leu...” e T concorda. 

 Ao longo dessa leitura coletiva pude perceber que, enquanto todos liam, a 

professora mexia em seu celular. A aluna E teve a princípio uma rejeição em participar e 

ler em voz alta. Acabou aceitando, mas com extrema dificuldade em oralizar o que estava 

escrito, tendo que ser ajudada muitas vezes por A. 

 Apesar dos capítulos terem muitas palavras de contexto médico e de fato serem 

difíceis de pronunciar, A, J e T conseguiram acompanhar razoavelmente bem o tipo de 

leitura, assim como algumas outras alunas da turma. Contudo, a grande parte da turma 

apresentou muita dificuldade na leitura em voz alta, o que me chamou bastante atenção, já 

que a maioria estava, na época do relato, no 7º período (penúltimo período semestral) do 

curso de Pedagogia. 

 Um dos fatores desta experiência que me chamou bastante a atenção, foi que a 

professora teve que intervir diversas vezes nas leituras em voz alta da maioria das alunas, 

para ajudá-las a lerem ou, em alguns momentos, pedir para passarem a vez de ler para 

outras, fazendo com que o momento de leitura das alunas que não liam bem fosse curto e 

interrompido. Ao contrário, quando outras alunas liam de uma forma boa dentro do padrão 

de leitura considerada compreensível e bem pronunciada, a professora pedia para estas 

lerem diversas páginas, por diversas vezes. 
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 Essa atividade me remeteu a outras situações nas quais eu estive incluída, porém 

com outros públicos. A primeira foi enquanto estava no programa de monitoria da 

universidade e realizei a mesma atividade de leitura coletiva, nesse mesmo semestre letivo, 

só que com outro texto com alunos do 2º período do curso de Pedagogia que, à época, 

apresentaram a mesma dificuldade ao ler em voz alta. Esta dificuldade é muito semelhante 

à dificuldade que se observa diversas vezes com crianças de 7 a 8 anos de idade, faixa 

etária dos meus alunos quando lecionei para o 2º ano do Ensino Fundamental. É preciso 

considerar que no caso das crianças isto é justificável, pois estão construindo ainda a 

compreensão do Sistema de Escrita Alfabética (FERREIRO, 2011). No caso dos estudantes 

do ensino superior, esta dificuldade já deveria ter sido superada. 

 Com base nesses exemplos, podemos concluir que, ao longo de suas carreiras 

estudantis, mantiveram o medo de ler em voz alta, a falta de hábito de ler em voz alta e a 

mesma forma de leitura típica de alunos em processo de alfabetização. Tais exemplos, 

conseguem demonstrar na íntegra uma amostra que consolida as pesquisas já realizadas de 

que no Brasil a maioria dos alunos se mantêm ao longo de suas trajetórias escolares no 

nível de proficiência 2 da língua materna, conforme foi exposto na categoria anterior (3.3). 

Ora, as pessoas que se encontram nesse nível, dominam apenas a decodificação da língua e 

localização de informações explícitas e nem a parte da decodificação está sendo feita por 

alunos de ensino superior. 

 Poderíamos levantar a hipótese de que a dificuldade destes alunos se limitava 

apensas à oralização mas, em uma atividade posterior à leitura em voz alta que foi escrever 

as principais abordagens do texto, percebe-se que não foram capazes de interpretar e 

utilizar as ideias principais. Contudo, mesmo a simples atividade de leitura em voz alta, já 

era para ser realizada com propriedade, uma vez que esta prática é uma exigência da 

docência, já que estas universitárias atuarão com crianças que não dominam o Sistema de 

Escrita Alfabética e o primeiro passo para dominá-lo se dá através de atividades de leitura 

em voz alta.  

 Essa situação me levou a refletir sobre o que abordei na introdução dessa pesquisa, 

sobre essas universitárias serem futuras professoras, que atuarão na educação básica, que 

serão mediadoras da cultura escrita, trabalhando com um público de classes populares, que 
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não são detentores dos recursos privilegiados culturalmente e que precisarão de um 

profissional capacitado para contribuir com a sua formação enquanto leitor, visto que o 

domínio da cultura escrita pressupõe toda a base do conhecimento formal. 

 Questiono-me também sobre o papel da universidade no reforço desse ciclo vicioso, 

pois ao longo de sete períodos letivos, a maioria dos alunos não consegue nem mesmo ler 

com propriedade trechos de um texto em voz alta. Que profissionais serão estes no 

momento de ler histórias para seus alunos? No momento em demonstrar a graça e o prazer 

literário? No momento de demonstrar como fazer um uso proveitoso dos recursos escritos? 

 Sabemos que são trabalhadoras, têm menos tempo para se dedicarem aos estudos e 

ainda exercerem diversos papéis sociais. Para tanto onde se encontram os projetos que 

atendam às necessidades desses alunos de um modo geral? Precisa-se de novos projetos 

que façam do espaço universitário um ambiente de formação de leitores e mediadores de 

leitores. É preciso que a passagem pela universidade seja proveitosa para desenvolver a 

leitura e a escrita em níveis de educação superior dentro da universidade, tendo bons 

exemplos de um compartilhar de práticas letradas junto com os docentes do ensino 

superior, que precisam estar atentos quanto a isso, pois estão ensinando determinadas 

posturas para a atuação dessas universitárias. 

 É através das experiências universitárias, que é um âmbito efervescente em 

formação política, que se faz necessária a conscientização de que deter os bens culturais de 

prestígio social, como a leitura e a escrita, não é um benefício, mas sim um direito ao qual 

todos devem ter acesso. Portanto, é preciso ter a clareza de que promover a equidade 

daqueles que não detêm esse capital cultural é um ato político: 

“A experiência é algo constitutivo da prática nas comunidades que 

fazem uso de determinados gêneros, tornando-se, assim, condição 

indispensável para uma interação verbal bem-sucedida. Assim, 

torna-se mais coerente esperar e aceitar que os alunos universitários 

se familiarizem e aprendam a ler e a escrever os gêneros 

acadêmicos, sobretudo na instituição e nas esferas do conhecimento 

em que são constituídos, quando se inserem nas práticas de escrita 

universitária. E onde, pois, os estudantes poderiam se inserir nas 

práticas de leitura e escrita de gêneros acadêmicos senão nas 

próprias universidades?” (JUCHUM, 2014. p. 110). 
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 É evidente, portanto, que é nos eventos de letramento acadêmico que os alunos vão 

construindo seus saberes acadêmicos/científicos e, para além disso, também os 

posicionamentos ideológicos, significados culturais e estruturas de poder que, em conjunto, 

deveriam contribuir para o modo de usar os textos teóricos que leem, colocando-os em 

prática. 

3.4 – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como mecanismo de aprimoramento 

da leitura e da escrita. 

 Ao analisar a relação entre o conjunto de disciplinas de TCC e a produção autoral 

das universitárias com suas escritas e suas buscas por bibliografias relacionadas às 

pesquisas, é preciso reconhecer que é possível obter um aprimoramento de suas leituras e 

escritas, através dessa exigência acadêmica, deste conjunto de disciplinas que requerem a 

produção final de um trabalho de conclusão de curso em diversos formatos como: 

monografias, ensaios acadêmicos ou elaboração de materiais didáticos. 

 A exigência desse trabalho é crucial para a formação universitária. Entretanto, há 

todo um discurso sobre o seu processo de elaboração ser de significativa dificuldade, 

declarado por parte de quem já cursou. Dessa forma, esses relatos são de conhecimento de 

alunos que ainda nem cursaram o conjunto de disciplinas de TCC. No curso de Pedagogia, 

estas disciplinas se organizam ao longo de quatro períodos e têm pré-requisitos umas com 

as outras: TCC I, TCC II, TCC III e TCC IV.  

“Eu comecei a fazer Metodologias de Pesquisa em Educação, mas 

não decidi a tempo o que fazer para minha própria pesquisa, pois 

o trabalho final desta disciplina seria um pré-projeto, então desisti, 

vou deixar o TCC mais para frente. Porque pelo que ouço, dá 

muito trabalho para fazer, então quero adiantar minhas 

disciplinas.” R. 

 A disciplina citada por R (Metodologias de pesquisa em Educação) é um pré-

requisito para cursar as disciplinas de TCC 1, mas percebemos que há a presença de uma 

“cultura de medo” em cursá-las e a necessidade de ter mais tempo em fazer sua própria 

pesquisa ao ponto de cursar todas as demais disciplinas primeiro. 
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Tendo em vista que este mecanismo acadêmico demanda a produção escrita autoral 

dos alunos e que requer um conjunto de ações complementadoras que demandam muito 

tempo e muito esforço, tais como: o levantamento de bibliografia, reuniões com os 

orientadores e, sobretudo, o processo de reescrita de suas produções, uma vez que como já 

exposto na introdução desta pesquisa, estes alunos não são herdeiros dos usos centrais da 

cultura escrita ao entrar na universidade: 

“O desafio de escrever um TCC, por ser este o trabalho de 

produção escrita de maior fôlego, desejavelmente autoral, parece 

ser um exercício importante tanto para o domínio da escrita quanto 

da leitura, através da apropriação operativa de textos de outros 

autores.” (PAVÃO, 2017. p. 28)  

 Esse “maior fôlego” se deve a uma maior exigência por parte dos orientadores 

(professores escolhidos pelos alunos para orientá-los em suas pesquisas) que fazem um 

trabalho individual com as universitárias, com exercícios de reescrita, pesquisa, debates em 

grupo de orientandos, apresentação de textos, correções mais apuradas destas produções, 

que oportunizam de forma relevante o desenvolvimento da leitura e da escrita acadêmica: 

“Minha orientadora é ótima, perfeita. Ela sabe que tenho 

dificuldades com as normas da ABNT e formatações e tem toda a 

paciência e dedicação do mundo para me ajudar. Lê atentamente 

tudo que escrevo e corrige, dizendo exatamente no que preciso 

melhorar e o que preciso consertar.” J. 

 T, também expõe sobre as contribuições do TCC em sua formação: 

“Foi no TCC e com a minha orientadora que eu tive mais 

oportunidades de escrever com autonomia, refazer e ter uma 

assistência maior, um atendimento mais individual, que faz toda a 

diferença. Ela é mais que uma orientadora, é uma mestre, uma 

professora. Ela não só orienta, ela me ensina mesmo e se dedica 

muito nisso. Ela lê meus textos, comenta, corrige, manda eu 

refazer, me explica sobre as leituras, conversa comigo, é ótimo! 

Mesmo assim, confesso que desenvolver uma pesquisa própria é 

difícil, reunir leituras, debater epistemologicamente o campo 

empírico, dialogar com autores, fazer e refazer sua própria escrita, 

mas esse exercício quando bem orientado é de extrema 

importância para formação.” 

 S reflete: 
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“Meu orientador faz reuniões quinzenais com todos os orientandos 

dele, inclusive temos um grupo no whatsapp. Ele corrige e comenta 

tudo, faz a gente apresentar pequenos seminários dos textos que 

lemos para o nosso TCC em grupo, quando ele vê algo novo sobre 

as nossas pesquisas, ele nos envia, além de fazer um atendimento 

individual. Qual sua percepção sobre a função do TCC na 

construção da leitura e da escrita mais autônoma? Como eu já 

tenho essa autonomia, posso te dizer pelo meu grupo. Eu vejo que 

as meninas cresceram bastante e que, sim, o TCC é uma 

ferramenta, quando o trabalho do orientador é feito direito, uma 

ferramenta de autonomia da prática de leitura e da prática de 

escrita. Mas, tem chegado bastante orientandos, não sei como vai 

ficar, pois éramos um grupo com cinco orientandos, mas o 

professor é muito dedicado e comprometido, acredito que ele 

continuará fazendo esse trabalho de extrema qualidade.” S. 

 Podemos inferir a partir dos exemplos acima que, quando bem supervisionados, 

orientados, corrigidos, refeitos e comentados, o TCC se torna eficiente à formação do 

universitário.  

 Muito embora existam trabalhos de qualidade, como apontado por S, há a 

preocupação com a chegada de mais orientandos, pois como é de conhecimento geral, 

quando ocorre a massificação do trabalho e a precarização de seus recursos profissionais, a 

tendência é diminuir a qualidade, sobretudo neste trabalho de orientador, que exige muito 

tempo para pesquisa, tempo para leitura e tempo para a correção dos trabalhos. 

Esta condição de muitos orientadores com uma quantidade excedente de alunos 

para orientar é uma realidade comum que dificulta o processo de orientação dos TCC, pois, 

no geral, infere-se que, quanto menos tempo o professor dispor, menos tempo o mesmo 

terá para corrigir, orientar e se dedicar qualitativamente a cada aluno. Esse quadro se 

agrava também quando determinados professores que, assim como o grupo acompanhado, 

são trabalhadores e desempenham múltiplos papéis sociais, não fazem orientações 

presenciais com os alunos:  

“Ah, eu já me estressei com o TCC e com meu orientador (risos) 

sei que tenho dificuldades, mas quando apresento algo, ele diz que 

não está bom. Mas o que não está bom? Ele não diz, aí ele fica 

falando sobre várias ideias da pesquisa dele e manda eu ler várias 

coisas, escrevo algumas coisas sobre o que leio, às vezes sem 

entender nada, porque ele não explica direito, quando pode me 
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atender é às pressas. Por fim, agora, troquei de orientadora, mudei 

o tema do TCC, vou fazer algo só com bibliografia, estou me dando 

melhor com essa professora, mas o atendimento é só por e-mail. 

Então estou com um pouco de dificuldade em consertar o que é 

preciso.” E. 

A também ressalta: 

“Eu fiz o TCC I e cancelei, pretendo retornar semestre que vem, 

mas é difícil, requer muito tempo para uma pesquisa própria. Meu 

orientador é ótimo, mas ele está aqui só às segundas-feiras, a 

gente conversa por e-mail, quando eu o encontro, mesmo que ele 

me dê atenção, ele só me dá dicas, não me ensina, não me guia. Sei 

que ele é orientador, mas é professor também e como estou vendo 

isso pela primeira vez, acho que deveria ter uma metodologia de 

ensino mesmo e não só de orientação, como dicas por exemplo.” 

 Como podemos perceber na fala de A e E, uma sequência de orientações mal 

sucedidas pode até mesmo gerar o fenômeno de evasão nas disciplinas, além de contribuir 

com o discurso de que o motivo dessas alunas não estarem conseguindo realizar suas 

pesquisas é por culpa delas próprias. São essas práticas que, atreladas às disposições 

negativas sobre a cultura escrita, reforçam o medo de cursar as disciplinas de TCC ou, até 

mesmo, em uma visão de maior escala, pode ser que contribua, também, para o não 

ingresso na universidade ou à evasão de muitos universitários que sabem que só obterão o 

certificado de conclusão de curso após completar todas as disciplinas.  

 Em virtude do que foi abordado nessa categoria de análise, é válido ressaltar que, 

quando bem desenvolvido com parceria entre o orientador e o orientando, quando há 

disposições por parte de ambos em colaborar com a qualidade do processo de construção 

do trabalho de conclusão de curso, este pode tornar-se uma oportunidade de enriquecer a 

vida acadêmica e, logo, para aquisição do aprimoramento e da construção do habitus da 

cultura escrita. 

 

 

 



 

54 

 

3.5 – Cultura Oral X Cultura Escrita. 

 No curso de Pedagogia, assim com em outros cursos ou em outros meios de 

socialização, existem um conjunto de códigos, signos e regras que são compartilhados 

entre seus agentes, que caracteriza um perfil identitário próprio dos componentes que 

participam desse grupo, no caso o grupo de universitárias trabalhadoras. 

 Existem características muito específicas deste grupo, principalmente do grupo de 

universitárias trabalhadoras do curso de Pedagogia, que definem seu perfil identitário. 

Podemos observar diversos trabalhos etnográficos como de Moraes (2017), que descrevem 

um pouco mais desse universo cultural da Pedagogia. São exemplo desse universo diversas 

práticas culturais. Por exemplo, ao final do semestre, comemora-se com festa o 

encerramento de aulas da maioria das disciplinas cursadas. Durante o trabalho de campo, 

pude observar, inclusive, quando uma professora estava fazendo o cronograma semestral 

das aulas, R disse “Não, dia de “VS” não! Será dia de festa, porque ninguém vai ficar de 

“VS” (risos).” (“VS” é a sigla usada para Verificação Suplementar, ou seja, uma chance de 

recuperação de notas para quem obteve média acima de 40 e abaixo de 60 pontos). Outra 

prática muito recorrente é o pedido coletivo dos estudantes para que os professores 

aumentem os prazos de entrega dos trabalhos, por não terem como entregar na data 

proposta inicialmente devido à falta de tempo. A venda de cosméticos ou outros produtos e, 

principalmente, a venda de trufas de chocolates, é uma estratégia comum para composição 

de suas rendas. A, uma certa vez, na reunião para formatura, disse: “Qualquer coisa, para 

pagar a formatura a gente faz igual nossas colegas, porque entrou na Pedagogia tem que 

vender trufa! (risos)”. As relações sociais são vistas culturalmente, neste meio, como mais 

amigáveis e de acesso comum a todos os agentes envolvidos, o que possibilita negociações 

informais nos tramites cotidianos.  

Um dos fatores responsáveis por estabelecer essa partilha de regras, signos, 

negociações e práticas comuns nesse convívio social é a Cultura Oral que permeia todo 

esse encadeamento cultural. Dessa forma, a partir de todos esses e outros hábitos culturais, 

característicos do público da Pedagogia, criam o que podemos chamar de Cultura da 

Pedagogia.  
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 Neste sentido, a Cultura da Pedagogia se afirma como tal obedecendo a certas 

regras muito específicas de sua Sociabilidade, que se define como:  

“As formas nas quais resulta esse processo de sociação, ou seja, da 

relação de um indivíduo com os demais ganham vida própria. São 

liberadas de todos os laços com os conteúdos; existem por si 

mesmas e pelo fascínio que difundem pela própria liberação destes 

laços. É isto precisamente o fenômeno a que chamamos de 

sociabilidade.” (SIMMEL, 1983. p. 168 Apud Pavão, 2002) 

 Nesta perspectiva de Sociabilidade, muitas práticas culturais deste grupo de 

discentes, sobretudo as práticas da Cultura Oral, que perpassam boa parte das práticas 

culturais nos anos estudados na Pedagogia, apesar de complementares, podem se chocar 

um pouco à Cultura Escrita que fundamenta todo o processo de ensino em cursos 

superiores. 

 Dessa forma, é preciso contrapor que, no ensino superior, a transmissão do 

conhecimento se dá, preferencialmente, através da cultura escrita, pois, tudo que se estuda 

nas aulas, antes é solicitado que se leiam os chamados “textos”, que são capítulos de 

diversas obras científicas (Pavão, 2015). Neste sentido, tomando como pressuposto 

novamente que o público alvo tem sua origem social nas classes populares e que estas não 

são herdeiras dos usos privilegiados da cultura escrita, logo, há um confronto entre essas 

culturas, oral e escrita. Para tanto, uma série de negociações são realizadas e o que temos 

como resultado é a prevalência da cultura oral em detrimento, muitas vezes, da cultura 

escrita que deveria ter mais centralidade no meio acadêmico: 

“Minha outra faculdade me preparava muito para as provas e 

concurso. Aqui quase não tem que escrever nada, só ler ou discutir. 

Eu me sinto até estranha, porque sou melhor escrevendo do que 

falando e aqui é muito valorizado quem fala academicamente e não 

quem escreve.” S. 

 A partir dessa fala, vemos o exemplo de uma aluna que frequentou uma outra 

universidade, fez um outro curso, que não estava atrelado ao contexto cultural da 

Pedagogia e que, por isso, era estruturada na cultura escrita e, vivendo esse contexto 

cultural da Pedagogia no momento, percebe a diferença da valorização da oralidade em 

detrimento da escrita. 
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Esse valor social atribuído à oralidade dos saberes locais está explícito na fala de T: 

“Muita das vezes, para eu me dar bem, basta eu falar da minha prática enquanto docente. 

O bom é que ajuda os outros alunos a conhecerem a verdadeira realidade de uma escola.” 

 Não desconsidero essa valorização e respeito a realidade dos alunos, até porque, 

exemplos como esse de professoras dos anos iniciais que cursam Pedagogia é comum no 

cotidiano das aulas e se torna muito pertinente, até certo ponto, enquanto estabelece um 

diálogo entre a teoria e a prática. Contudo, esse espaço para a escuta dos alunos para 

participarem das aulas através da oralidade, torna-se excessivo à medida em que essa 

abertura permite que, comumente, alguns alunos comentem sobre assuntos paralelos que 

discordem do contexto de aprendizagem da aula: 

“Ah, ninguém merece. (risos) Do nada a pessoa levanta e fala da sua vida durante o 

debate da aula. O que que tem a ver? Eu quero é aprender e não saber da vida dos 

outros.” J 

 Esta fala foi recolhida em uma conversa no intervalo de uma determinada aula na 

Pedagogia e podemos perceber que essa abertura atribuída à fala livre e sem ponderação, 

muito presente e valorizada na dinâmica das aulas da Pedagogia, acaba interferindo em não 

alcançar os verdadeiros objetivos propostos. 

 Alguns professores optam em dar aulas só dirigidas por eles mesmos e não abrir 

para debate de tema, pois é tão presente esse hábito de assuntos paralelos, que é necessário 

regular.  

 Não me atento apenas à Cultural da Pedagogia, ressaltei-a por ser um terreno com 

a predominância da Cultura Oral por parte dos alunos do curso, que, por sua vez, reduz as 

práticas de escrita que são próprias do ambiente universitário, para criar e dar espaço a 

outros métodos de trabalho, como debates, seminários orais, que produzem uma certa 

defasagem na formação, de quem estuda nesse contexto cultural e não é herdeiro de 

práticas prestigiadas da cultura escrita, quando comparada a outras universidades ou até a 

outros cursos da própria localidade, como vemos no trabalho de Moraes (2017), que fazem 

usos mais centrais das práticas escritas.  
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Para tanto, tendo em vista que é desejável que na universidade haja uma boa 

formação que promova a incorporação do habitus da cultura escrita, seria desejável reduzir 

essas práticas orais que já são de domínio comum dos alunos, mas não excluí-las pois um 

docente precisa dominar a cultura oral também para lecionar.  

“Tenho trabalhado a problemática identitária, essencialmente em 

volta de dois conceitos: o oblato (do latim oblatu), nome que se 

dava ao leigo que se oferecia para prestar serviços num convento; 

indivíduo que os pais dedicavam ao serviço de Deus; e o trânsfuga. 

Utilizo o termo para aqueles que não são herdeiros, filhos de não 

leitores, que precisam converter-se, oferecer-se ao mundo da 

cultura escrita, deslocando-se (trânsfuga) do mundo no qual a 

cultura oral é prevalente em direção ao mundo no qual a cultura 

escrita tem maior centralidade, alterando, assim, seu perfil 

identitário.” (PAVÃO, 2017. p. 12) 

 Considerando essa afirmação, me indago sobre em que medida a valorização da 

Cultura Oral ajuda neste processo necessário de mobilidade social em direção ao maior 

domínio da Cultura Escrita. 

 

3.6- Cultura da avaliação positiva. 

 Como vimos na categoria de análise 3.2, os alunos menos qualificados, ou seja, 

com menores notas obtidas através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

ingressam no ensino superior através do curso de Pedagogia, por esta ser uma possibilidade 

dentro de seu Campo de Possibilidade. 

 No Brasil, o ingresso ao ensino público superior se dá da seguinte maneira: após os 

estudantes fazerem as provas do ENEM, se inscrevem no programa Sistema de Seleção 

Unificada (SISU). Nesse sistema, cada curso tem sua nota de corte, ou seja, nota mínima 

para ingressar no curso desejado. Há o limite de seis convocações, que são nomeadas de 

“Chamadas do SISU” e se estendem da primeira a sexta, sendo que a primeira e a segunda 

são convocações com listagens dos alunos com as melhores notas e, da terceira em diante, 

os alunos devem se inscrever numa lista de espera, com as notas ordenadas da maior para a 

menor, para, caso haja mais vagas, serem convocados.  
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Dentro desse procedimento, resolvemos analisar um processo seletivo de ingresso 

ao primeiro semestre de 2017 (2017.1) na Universidade Federal Fluminense (UFF), 

universidade na qual ocorreu a pesquisa. Comparamos as notas de cortes de alguns 

ingressantes do curso de Pedagogia no campus de Angra dos Reis e no campus sede em 

Niterói, além do curso de Medicina no campus de Niterói. Considerando apenas a 

categoria de ingresso por Ampla Concorrência (UFF, Processo Seletivo 2017): 

 

 

 

Conforme mencionado, após a primeira e a segunda chamada, tem a lista de espera 

na universidade, que compreende as terceiras, quartas, quintas e sextas chamadas do SISU. 

Para tanto, nesse processo seletivo, buscou-se analisar seu início e seu término. Dessa 

forma, analisamos a primeira e a quarta chamada, que foi a última desse processo, pois as 

chamadas para esses cursos, na categoria de Ampla Concorrência, diferente das demais 

categorias de cotas, só se estenderam até a quarta chamada, pois não havendo mais vagas, 

não há necessidade de haver outras convocações (UFF, Processo Seletivo, 2017): 

 

1ª Chamada do SISU: 

Curso: Pedagogia. 

Campus: Angra dos Reis. 

Nota mais alta: 657,42 

Nota mais baixa: 631,70 

Nota de Corte: 631,70 

1ª Chamada do SISU: 

Curso: Pedagogia. 

Campus: Niterói. 

Nota mais alta: 710,03 

Nota mais baixa: 678,63 

Nota de Corte: 678,63 

1ª Chamada do SISU: 

Curso: Medicina. 

Campus: Niterói. 

Nota mais alta: 837,78 

Nota mais baixa: 807,25 

Nota de Corte: 807,25 

4ª Chamada do SISU: 

Curso: Pedagogia. 

Campus: Angra dos Reis. 

Nota mais alta: 571,27 

Nota mais baixa: 527,72 

Nota de Corte: 527,72 

4ª Chamada do SISU: 

Curso: Pedagogia. 

Campus: Niterói. 

Nota mais alta: 659,06 

Nota mais baixa: 651,23 

Nota de Corte: 651,23 

4ª Chamada do SISU: 

Curso: Medicina. 

Campus: Niterói. 

Nota mais alta: 804,43 

Nota mais baixa: 802,03 

Nota de Corte: 802,03 
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Podemos perceber que entre os cursos de Pedagogia, desde a primeira chamada até 

a quarta, na categoria de ingresso analisada, no campus do interior, as notas foram mais 

baixas e na sede foram mais altas, para o mesmo curso. Essa afirmação nos permite 

observar que, além da Pedagogia requerer uma das menores notas de acesso ao ensino 

superior, de acordo com um levantamento de dados da própria universidade (UFF, 2017), 

conforme já vimos, o curso num campus de interior, terá o acesso ainda mais facilitado ao 

receber alunos com notas mais baixas se comparadas às notas já então consideradas baixas 

para ingresso ao ensino superior em outras localidades, como a sede da universidade, por 

exemplo. Se compararmos as notas mais altas da primeira chamada entre os cursos, a 

diferença é de 5,3% de pontos e no final do processo seletivo, na quarta chamada, é de 8% 

entre os pontos. Já nas notas mais baixas da primeira chamada entre os cursos, a diferença 

é de 4,65 de pontos e no final do processo seletivo, na quarta chamada, é de 12,3% de 

pontos. 

 Sendo o curso de Medicina um dos mais prestigiados socialmente, é possível 

analisar que a diferença de pontos para ingressar é bem maior em relação à Pedagogia, o 

que torna possível a análise sobre a desvalorização do magistério começar a partir do 

momento em que as notas inferiores são aceitas para formar os profissionais com papel 

mais relevante para o crescimento social. Levando em consideração a facilidade de acesso 

à Pedagogia em um campus de interior, como exposto no parágrafo anterior, comparamos 

com o acesso ao mesmo curso, porém em um campus central. Contudo, mesmo nesse 

campus central, para não fugir muito da aproximação de localidades, a diferença entre a 

nota de entrada para a Pedagogia e para a Medicina é de 16,3% de pontos na chamada de 

número um e de 12,8% na quarta chamada. Mesmo nas notas mais baixas, a diferença 

continua acentuada numa proporção de 14,5% de pontos na primeira e de 15,8% na última 

chamada. Neste sentido, além de percebermos que na Pedagogia as notas para receber 

alunos caem significativamente nas últimas chamadas, podemos perceber que a formação 

básica mais qualificada, são dos alunos que ingressam no curso mais prestigiado, logo, na 

carreira acadêmica, o desempenho daqueles que tiveram menor nota e ingressam na 

Pedagogia, tende a ser mais difícil. 
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 Em contrapartida, havendo essa dificuldade em prosseguir mesmo no curso menos 

prestigiado, as notas obtidas através do Coeficiente de Rendimento dos alunos da 

Pedagogia, é menor do que a dos alunos da Medicina. Claramente, podemos perceber, 

através de pesquisas da própria universidade, que após a entrada na universidade, esse 

Coeficiente de Rendimento (CR), que é o valor calculado com a média de notas por 

disciplinas e cargas horárias cursadas pelos universitários, dos alunos de Medicina é de 7.3 

em média de toda a universidade e dos estudantes da Pedagogia é de 6.5 (UFF, Portal da 

transparência, 2017), com a diferença mínima de 0,8 %. 

 Podemos considerar a partir dessa pesquisa, desde uma perspectiva mais geral que, 

curiosamente, as notas ao longo dos cursos se aproximam com a diferença de apenas 0.8 

pontos. Dado quantitativo bem distante se comparado com as notas de ingresso. 

 Trazendo esse dado para o presente, podemos notar que os CR das componentes do 

grupo acompanhado são significativamente altos, levando em consideração essa média 

geral. O CR de T é de 9.4, de E é 7.2, de A é 9.1, de S é 9.8, de J é 8.7 e de R é 9.0. 

“Na minha outra faculdade, eu tinha que ralar para tirar 7, 8, quando tirava 8.5 era uma 

vitória, mas o povo aqui gosta muito de dar nota 100. (risos) Vejo todo mundo tirando 100, 

gente que a gente vê que não tá nem aí. Aí é fácil.” S. 

 Segundo S, as notas no curso do campus do interior são muito altas devido ao 

discurso pregado na atual tendência pedagógica sobre conhecer e respeitar a realidade do 

aluno, sobre trazer o contexto do aluno para sala de aula para ter significado, e sobre todo 

um comportamento afetivo atrelado à docência. Estas ideias se originam de uma certa 

leitura da obra de Paulo Freire. Para respeitar a realidade do aluno, é preciso conhece-la. 

Qual o perfil dos alunos de Pedagogia? 

 “A universidade é, para essas mulheres, portanto, sua terceira 

jornada de trabalho. Para algumas, pode ser a quarta jornada de 

trabalho, uma vez que muitas assumem dupla regência. Atuando 

em duas escolas, nos dois turnos, estudam Pedagogia à noite e 

cuidam das tarefas domésticas de madrugada e nos finais de 

semana. Concluir o curso, nessas condições, não é tarefa fácil e não 

se trata de um projeto individual, mas global, que envolve o esforço 

de familiares e até de companheiros de trabalho (Pavão, 2007 a). 
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Neste sentido, muitos estudos apontam (Pavão, 2007 a, Rocha, 

2011; Gatti, 2011; Louzano, 2010) para a dificuldade dessas 

estudantes trabalhadoras se dedicarem às tarefas escolares 

cotidianas do curso de Pedagogia e, em especial, à tarefa de maior 

fôlego que é a elaboração de um trabalho monográfico ao final do 

curso.” (PAVÃO, 2017. p. 11). 

 A partir desta citação e do trabalho de Observação Participante, pode-se dizer que 

os docentes dispõem-se a conhecer essas condições que estão submetidas estas 

universitárias trabalhadoras, mantendo uma relação mais cordial e afetiva com elas, já que 

é possível manter relações mais pessoais no contexto desse campus de interior, que 

perpassam as relações profissionais. Por esta facilidade em conhecerem as especificidades 

da vida cotidiana da maioria dos alunos, sabendo que são trabalhadores e que os mesmos 

não têm tempo para dedicação exclusiva aos estudos, a cobrança de tarefas acadêmicas é 

mais facilitada e, quando realizada, reforçam o desempenho obtido desses alunos com 

notas altas por acreditarem que estão avaliando de uma maneira singular e individual, pois 

alegam que a avaliação deve ser processual e deve-se avaliar o aluno num conjunto 

completo, em todas as suas habilidades, em todas as suas especificidades e em todas as 

suas possibilidades. 

“Se levarmos em consideração os dados das condições dos 

ingressantes nos cursos de Pedagogia, não é difícil imaginar a 

dificuldade de, ao longo de quatro anos, contribuir para que os 

alunos de Pedagogia sejam capazes de produzir um trabalho que 

requer as habilidades de escrita num nível seis de proficiência em 

língua portuguesa. Ao final, os professores se vêm obrigados a 

baixar o nível de exigência.” (PAVÃO, 2017. p. 29) 

 Se, por um lado, conforme abordado na categoria 3.4, o Trabalho de Conclusão de 

Curso quando bem orientado colabora para a elevação no nível de proficiência da língua, 

em contrapartida, para aqueles que não alcançam o padrão desejado, perpetuam-se práticas 

paternalistas que fazem com que se aprove quem não atingiu os objetivos propostos, a 

partir de um discurso de valorizar outros saberes individuais desses alunos. Tal prática fica 

bem exemplificada quando E diz: “Uma vez eu fui mal na avaliação do L, aí ele sentou 

comigo, conversamos e ele percebeu que eu sabia de alguma coisa e me avaliou dessa 

maneira.”; fazendo com que haja recompensas com notas altas para aqueles que estão 

sendo respeitados dentro de suas limitações, permitindo, assim, que fiquem estagnados da 

maneira que entraram na universidade, estando contentes com o imaginário de estarem 
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sendo ótimos alunos por conta das elevadas notas que obtiveram ao longo do curso.  

“Resulta cuando menos curioso notar que los coeficientes de 

rendimiento de las carreras de Pedagogía, en las cinco instituciones 

observadas, suelen ser de los más elevados en comparación con 

carreras cuyo acceso es reconocidamente más difícil, como 

Medicina y Derecho, por ejemplo. Al lado de la carrera de 

Pedagogía, todas las licenciaturas, así como las demás carreras de 

humanidades, suelen exhibir elevados coeficientes de rendimiento. 

Al mismo tiempo, son las carreras que atraen los estudiantes con 

peores resultados en la selectividad. Este dato empírico es 

interpretado por los demás estudiantes como un índice de que la 

carrera de Pedagogía es “más fácil” y corrobora su bajo valor social 

en el campo académico. Se podría decir que hay, en Pedagogía, una 

“cultura de la evaluación positiva” que llega hasta a ser defendida 

explícitamente con el argumento de que es necesario elevar la 

autoestima de los estudiantes. De donde se puede inferir, 

lógicamente, que los estudiantes de Pedagogía no suelen tener la 

autoestima muy elevada. La “cultura de la evaluación positiva” no 

deja de tener relación con la idea de “pedagogía del espectáculo”, 

como espero ser capaz de demostrar.” (PAVÃO, 2017) 

 Portanto, essa Cultura da Avaliação Positiva carrega práticas com crenças de que é 

preciso elevar a autoestima dos estudantes, com o argumento de estarem avaliando-os 

dentro de sua realidade. Logo, dando notas altas, tornando a formação docente como uma 

carreira “fácil” na qual é válido considerar todos os diversos saberes em detrimento dos 

saberes acadêmicos e particulares do curso de Pedagogia, corre-se o risco, assim, de 

perpetuar as desigualdades de valores sociais atrelados à profissão do magistério, tendendo 

a reproduzir tais práticas em suas carreiras docentes. 

3.7 – Formação a partir da Pedagogia na visão das universitárias. 

 Nesse curso de Pedagogia, é previsto de acordo com seu objetivo geral, que ao 

longo de suas formações, os estudantes possam desenvolver diversos atributos do ofício 

docente: “Formar professores investigativos e reflexivos para atuarem como professores e 

também em funções pedagógicas como planejamento, coordenação, avaliação de sistemas 

e práticas educativas em espaços escolares e não escolares.” (PAVÃO, 2017. p. 5) 

Com base nesse objetivo, podemos perceber que nos aspectos dentro do campo da 

formação teórica, tais como “Formar professores reflexivos e investigativos”, que foram 



 

63 

 

pensados e propostos para o curso, segundo as universitárias, em suas formações são 

contemplados, o que proporcionou a elas uma gama de concepções reflexivas sobre 

práticas pedagógicas: 

 “Um bom professor tem que estar preparado para o contexto da sala de aula e saber 

sempre se especializar, sobretudo para fazer adaptações curriculares para os alunos 

incluídos.” J 

 

“Eu tento ao máximo oportunizar um estudo de qualidade para os meus alunos, no sentido 

de dar conteúdo que servirão para vida dele como cidadão e para ele poder disputar em 

um vestibular por exemplo.” S. 

 

“Uma boa professora tem que saber acolher afetivamente o aluno, porque as vezes a 

criança tá mal, porque tem problemas em casa e a única pessoa com a qual ela se sente 

segura é a professora” E. 

 Com base nesse aspecto reflexivo abordado pelas universitárias sobre a prática 

docente, promovido através de bases teóricas do curso, é possível verificar que a 

Pedagogia contribuiu para suas formações. Neste sentido, causando um efeito que, sendo 

praticado ou não em suas futuras práticas, ao menos foi dada a oportunidade de conhecer e 

refletir sobre teorias a partir do estudo acadêmico, como uma forma de uso mais central da 

cultura escrita que até então não era comum às suas vidas até partilharem da cultura 

acadêmica: 

“Antes de fazer a Pedagogia,, eu não sabia falar em público, tinha vergonha e não 

compreendia nada do que estava acontecendo no mundo, depois que entrei, aprendi a me 

posicionar e ter uma opinião formal sobre o acontece.” J. 

“A Pedagogia muito me auxiliou em conhecer vertentes epistêmicas e compreender um 

pouco sobre diversas teorias; me ajudou a aprender o novo gênero, que é o acadêmico, 
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pois a escrita acadêmica é diferente das demais, e assim elevar meu conhecimento sobre o 

âmbito da educação.” T. 

“O curso de Pedagogia tem me ajuda a ver novos horizontes, a expandir minha visão de 

mundo sobre tudo. Hoje eu quero ser alguém, quero ser uma autora, uma intelectual 

(risos)” R 

“O que venho estudando em meu grupo de pesquisa aqui na Pedagogia, tem me 

proporcionado muita bagagem acadêmica para tentar um mestrado.” S 

“A Universidade tem sido muito legal para minha vida, pois mesmo cansada, eu venho 

aqui aprender todos os dias, encontro com minhas amigas, espaireço as ideias, esqueço 

um pouco da vida.” E. 

“Através do curso, eu tenho compreendido melhor o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos meus filhos. Eu acompanho cada coisa e sei do que se trata, além de ter melhorado 

muito meu lado mais humano.” A. 

 Percebemos através destas falas que os benefícios trazidos pelo curso de Pedagogia 

apresentado nas entrevistas é poder compreender o desenvolvimento dos filhos, o 

aprimoramento da perspectiva humana, auxílio em posicionar-se criticamente referente aos 

movimentos políticos, dentre outros que são atribuídos à formação dentro da Cultura da 

Pedagogia através dos discursos proferidos em discursos teóricos ao longo do curso. 

 Contudo, veremos nas falas a seguir, que o objetivo geral do curso é parcialmente 

concretizado, pois, segundo todas as entrevistadas, falta promover em suas formações, na 

parte técnica da profissão, mecanismos didáticos que dariam base para atuarem em suas 

futuras práticas docentes: 

 “Uma coisa que reparei é que aqui não se ensina como dar uma 

aula, como ter uma didática ou fazer planejamentos, é tudo muito 

epistêmico, é muita análise sobre tudo, muita liberdade, muito 

“cada um constrói sua própria prática” que acaba que saem 

propedêuticos e nada docentes. No Curso Normal, nos 

apresentavam várias formas de vários modelos técnicos, isso falta 

muito aqui. Eu só sou habilitada a dar uma aula conforme manda 
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o figurino, porque fiz o curso normal.” T 

 

“A galera só sabe o que é uma aula ruim, quando compara à 

educação tradicional, porque aula boa tem que ser a lúdica, aí fica 

esse teatro e no fundo ninguém nem sabe fazer um plano de aula. 

Na verdade nunca vi aqui ensinarem a fazer, eu só sei porque fiz o 

curso normal.” S. 

 

“(…) Fala semestre que vem para sua orientadora dar 

Alfabetização 2, porque o R, dá muita teoria e se eu cair numa sala 

de alfabetização, não vou saber como fazer e eu soube que a P 

pede para fazer um plano anual de Alfabetização, isso ajuda 

muito.” A. 

 

“Eu sei como é ou não ter uma boa postura em sala de aula devido 

aos poucos momentos no estágio e na bolsa do PIBID, só sei fazer 

plano de aula, porque pediram uma vez, sem dar padrões e aí eu 

pesquisei o mais usado na internet, não me sinto preparada para 

assumir uma turma, porém sei exatamente identificar todos os 

problemas que tem em uma escola.” J. 

 

“Eu já fiz Curso Normal e agora estou aqui, sem a estrutura de um 

plano de aula e sei como me comportar em sala de aula, mas 

nunca exerci a profissão. Acho difícil, em algum momento irei 

assumir, mas por enquanto sou muito sensíveis ao que acontece 

com as crianças nas escolas.” E. 

 

“O estágio contribui bastante para vermos as práticas 

pedagógicas das professoras, mas eu acho que deveríamos dar 

aula para as crianças também e não só observar, pois se não me 

engano no curso normal é assim, né? E como dar aula para 

crianças se nunca tive oportunidade? Ajudar a professora, é 

diferente de ficar lá na frente e ensinar.” R. 

 Quatro das seis entrevistadas, que não são professoras, declaram não se sentir 
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preparadas para lecionarem, enquanto as outras duas, que já atuam como professoras do 

primeiro seguimento do Ensino Fundamental, apontam que o curso oferece mais teorias do 

que técnicas básicas, porém necessárias e que deveriam ser esclarecidas para a futura 

docente não repetir práticas pedagógicas que não respondem a um potencial desejável de 

atuação. 

 No viés sobre o processo de educação formal ser transmitido preferencialmente por 

meio da cultura escrita, podemos perceber a partir das falas a seguir, que houve efeitos na 

formação das universitárias ao partilharem desta cultura na academia: 

“Eu estou aprendendo a melhorar aqui, mas tenho muita dificuldade. Mas hoje eu entendo 

mais palavras, não me perco quando vejo um texto grande e consigo produzir mais coisas 

escritas” E. 

 

“O bom é que a gente aprende a escrever bonito, academicamente (risos), mas eu tento 

escrever bem simples e claro, para os outros entenderem, aí fica formal, mas não tão 

acadêmico” J. 

 

“Os textos, os resumos e os TCC, tem que ser feitos todos bem certinhos, por isso acho que 

a gente tem que buscar, mesmo não sabendo, correr atrás, porque professor não vai parar 

para explicar coisas da língua que eram para ter vistos no ensino médio, então essa busca, 

nos ajuda a melhorar na leitura e na escrita.” A 

 

 Podemos perceber a partir de todos os depoimentos abordados nesta categoria, que 

houve significativos avanços no processo de formação dessas universitárias em relação às 

suas entradas na universidade. Sobretudo na área que compete esse trabalho, tais como: a 

cultura escrita e os usos feitos a partir desta, que aos poucos ganharam melhorias e efeitos 

em sua formação enquanto futuras docentes. Ao passo em que elas podem reconhecer a 
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importância da formação leitora e o quanto é fundamental ofertar práticas escritas aos seus 

futuros alunos de forma estruturada: 

“Por causa das minhas pesquisas, hoje vejo que acima de tudo o professor precisa 

proporcionar um ambiente alfabetizador e colocar os alunos em contato ao máximo com a 

cultura escrita, pois esta será a base de toda a educação.” T 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Devido à proximidade que tenho com o grupo estudado, acredito que as declarações 

foram bem espontâneas e realistas. Contudo, devido às estudantes terem conhecimento da 

minha pesquisa, talvez possam ter declarado práticas mais elaboradas quanto às suas 

relações com a cultura escrita. Todavia, acredito que a partir da Observação Participante, 

já foi esclarecido o nível de familiaridade que estas estudantes tinham ao entrar na 

universidade e o nível que elas construíram ao longo do processo, afinal, foram quatro anos 

de convivência com as mesmas e dois anos de estudo acompanhando este grupo. 

Sendo assim, ressalto que esta pesquisa teve uma imensa contribuição a minha 

formação e, espero, em igual proporção, venha a contribuir a quem a lê, pois conhecer e 

refletir sobre todo o contexto abordado é importante para pensarmos e revermos quais 

medidas são necessárias para entender e melhorar as condições em que se dão o processo 

de formação dos docentes deste país. 

Percebamos que, em razão de estudarem em um curso noturno, após um longo dia 

de trabalho, a permanência da classe trabalhadora dentro do âmbito acadêmico requer um 

empenho em romper com diversas barreiras impostas pelas  suas condições de classe 

econômica baixa através de sua permanência na universidade, mesmo com diversos 

obstáculos para prosseguirem, conquistas e dedicação à universidade. 

Sendo assim, é fácil reconhecer que, enquanto trabalhadoras, é árduo serem 

também, mães, esposas, bolsistas e estudantes. Dessa forma, o tempo delas na 

universidade, conforme já exposto na categoria de análise 3.1 é o único tempo para si 

próprias, é o tempo no qual se isentam de suas outras obrigações e podem partilhar de um 

universo no qual elas podem ter suas subjetividades enquanto mulheres garantidas, visto 

que é neste único momento, conforme relatado em vários depoimentos, que as mesmas 

podem investir em uma possibilidade de mudança de vida, fazer amizades ou outros 

afazeres mais lúdicos, como assistir séries quando saem mais cedo da aula.  

A universidade proporciona e representa, para estas mulheres, um afastamento de 

realidades muito árduas, que se tornam ainda mais árduas quando estas mulheres se 

dispõem a compartilhar da identidade de serem também universitárias e darem conta de 
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todas as exigências desse meio. Todavia, elas se dedicam a essas exigências, pois enxergam 

uma possibilidade de ascendência social para, quem sabe, no futuro, terem uma realidade 

mais amena se comparada com a sua condição de vida atual.  

Desse modo, o uso do tempo na rotina dessas estudantes é dedicado 

majoritariamente ao estudo. O que nos leva a pensar que a universidade, em suas 

exigências avaliativas discentes, como trabalhos e leituras dos “textos”, tem contribuído 

para sua formação.  

Contudo, a carga horária de leitura, de estágio e de atividades extracurriculares 

exigidas nesta universidade não está de acordo com essa dinâmica própria da vida 

trabalhadora que estas universitárias levam. Logo, as mesmas acabam sendo excluídas de 

algumas atividades proporcionadas na universidade que contam com a participação dos 

estudantes, como participação em congressos, debates de temas políticos e causas sociais, 

pois, a participação destas universitárias trabalhadoras na comunidade acadêmica está 

limitada  ao curto tempo em que podem frequentar as aulas ou, no máximo, darem conta 

das tarefas acadêmicas em âmbito doméstico sob condições impróprias, conforme já 

vimos. 

 Portanto, o espaço da universidade se torna um local onde é possível estudar dentro 

do tempo disponível na rotina dessas universitárias. Dessa forma, visto que o grupo em 

questão enfrenta muitos desafios de permanência na universidade, e que esse grupo é uma 

amostra que representa a maioria do público de Pedagogia a partir da pesquisa de Gatti 

(2011 Apud Pavão, 2017), seria interessante, portanto, tornar a estadia dessas universitárias 

mais proveitosa na instituição, promovendo o máximo de oportunidades que garantam seu 

aprendizado pleno e eficaz, como por exemplo, a ampliação da biblioteca ou a construção 

de um outro local mais silencioso e apropriado para o estudo ou mesmo mais atividades 

extracurriculares para o aperfeiçoamento acadêmico em um horário no qual a maioria 

possa comparecer. Pois se elas trabalham, fica difícil atender a todas as demandas da 

universidade no que compete à uma formação integral e participar dos eventos que 

promovem isto, por simplesmente não terem tempo em suas rotinas. Para se oferecer 

tempo, o governo deveria destinar verbas a esse público de universitários. Ainda mais para 

as que já são professoras e buscam melhorar sua formação. 
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É preciso deixar claro que a cultura acadêmica se sustenta pela cultura escrita por 

ser parte do ensino formal. Dessa forma, quem entra nessa cultura passa a partilhar dos 

valores culturais próprios da vida universitária. E o estudo, que muitas vezes precisa se 

estender para outros espaços fora da universidade, é encarado como negativo por suas 

famílias, o que faz com que o ato de estudar só possa ocorrer na universidade ou em 

espaços nada apropriados fora do âmbito doméstico. 

Antes de pertencer à cultura acadêmica, há todo um processo anterior na vida destas 

universitárias, conforme já dito. Em seu meio de socialização primária, os usos da cultura 

escrita se dão de forma mais periférica, isto é, a escrita não é operada da maneira pela qual 

se fundamenta por não ter um valor partilhado nessas relações sócio-culturais. 

Sabemos que em suas experiências em seus meios de socialização primários como a 

família e secundários como a escola, a leitura muitas vezes foi inexistente ou até mesmo 

proibida, então, como desconstruir essas disposições negativas que foram incorporadas ao 

longo de suas vivências? 

 Embora seja a universidade um meio privilegiado de transmissão da cultura escrita 

o que contribui para que as universitárias adquiram melhores competências em suas 

carreiras estudantis, é improvável que haja uma formação completa referente às exigências 

do ofício docente e à incorporação do habitus da cultura escrita, sobretudo se tratando de 

um público tão peculiar imerso em um contexto de classe trabalhadora com pouco tempo 

para se dedicar aos estudos, por não serem universitárias em tempo integral, por terem 

dificuldades em permanecer em seus cursos e concluí-los. 

Deste modo, ao entrarem no universo cultural acadêmico, no qual o uso competente 

da cultura escrita é uma exigência básica, o uso desta cultura passa a ser operado de forma 

central, pois os objetivos iniciais que a constituem enquanto escrita são colocados em 

prática através de leituras, interpretações, debates, escritas, dentre outros, em torno das 

práticas próprias da cultura escrita que os universitários, de um modo geral, participam em 

seu cotidiano acadêmico.  

 Contudo, mesmo sendo curta essa jornada, é inquestionável a existência de um 

efeito após a universidade, conforme vimos na categoria 3.8. Todas as alunas do grupo 
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acompanhado reconhecem que em suas vidas houve mudanças. 

Sabemos que no contexto exposto da Cultura da Pedagogia e mais propriamente 

nessa realidade do curso em um campus de interior, no qual é possível estabelecer entre os 

professores e alunos uma rede de sociabilidade mais amigável, a oralidade que é o valor 

compartilhado dentro desta cultura precede a cultura escrita na maioria das produções 

acadêmicas dentro deste curso.  

Contudo, se analisarmos bem, a oralidade na verdade reafirma a cultura escrita. Nos 

seminários, por exemplo, é preciso ler textos acadêmicos para debatê-los, então, para 

realizar os mecanismos orais conhecidos entre os alunos, é necessário utilizar também a 

produção escrita acadêmica. A diferença é que deveria ser mais garantida a promoção de 

atividades escritas que garantiriam a equidade entre aqueles que estudam no interior e os 

que estudam nas universidades centrais, entre aqueles que são trabalhadores e os não 

trabalhadores, entre uma profissão de maior prestígio e outra que cada vez mais é 

desvalorizada socialmente. De modo a prepará-los para suas carreiras profissionais e 

concursos públicos, devem ser realizados mais procedimentos escritos em todas as 

disciplinas, para que, ao final do curso, não tenham dificuldades básicas na escrita e nas 

disciplinas de TCC. 

Como já foi visto, ao final do curso, propõe-se que escrevam um trabalho de 

conclusão de curso, de caráter científico, que exige um nível de proficiência mais elevado. 

Contudo, contraditoriamente, estes alunos não conseguem atingir o topo do uso central da 

cultura escrita, que seria operá-la de maneira autônoma (Pavão, 2017). Não porque não 

sejam capazes, não porque não foi dada oportunidade por parte da universidade, mas sim 

substancialmente sobre suas defasagens trazidas da educação básica e de suas atuais 

condições de trabalhadoras e, na maioria, mães. Visto que não têm muito tempo disponível 

para desempenharem o papel integral de serem estudantes, o pouco tempo que conseguem 

priorizar para o estudo, se torna precioso para sua formação, mas não o suficiente igual aos 

de estudantes em tempo integral. 

 Sendo assim, o que era de se esperar para formação de um universitário, para estas 

mulheres, salvo as que não são mães e conseguem mais tempo para desfrutarem de mais 
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privilégios da cultura acadêmica, na formação das demais, não é atingido. O que nos leva a 

responder a indagação feita na introdução deste trabalho: que professoras queremos formar 

para atuarem na educação básica para modificar o atual quadro de fracasso do ensino 

escolar? Como formar se elas mal têm condições de se manterem estudando? Seria preciso 

pensar em mais atividades presenciais nos espaços acadêmicos focadas na leitura e na 

escrita. Seria ideal, também, promover programas em todas as universidades para formação 

continuada de leitores e escritores ou disciplinas voltadas para essa área em todos os cursos 

de licenciaturas. Seria preciso com mais urgência ainda, fazer investimentos públicos e 

melhorar as condições dos atuais professores da educação básica. Para que, assim, o 

magistério fosse uma profissão socialmente mais valorizada, com mais procura como 

primeira opção para graduar-se e não como possibilidade de segundo plano, logo com mais 

investimentos na formação de seus profissionais, sobretudo na promoção de oportunidades 

que garantissem o acesso e usos centrais dos bens culturais de maior prestígio, sobretudo 

da cultura escrita.  
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6 – ANEXOS: 

6.1 - Roteiro de entrevista semiestruturada. 

 

1-Dados Pessoais: 

- Qual seu nome? 

- Onde você mora? 

- Qual sua profissão? 

- Em que trabalha? 

- Qual é seu papel no orçamento familiar? 

- Com que idade começou a trabalhar? 

- É casada? 

- Tem filhos? Quantos? 

- Em que período você está? 

- Qual é o seu C.R? 

 

2-Vida de Estudante: 

- Fez sua educação básica em escolas públicas ou privadas? 

- Como foi sua trajetória escolar? 

- Quando terminou o Ensino Médio? 

- Quando começou a faculdade? 

- Por que escolheu pedagogia? 

- O que esperava? 

- Como está sendo? 

 

3-Relação com o estudo: 

- Gostava de estudar? 

- Era uma boa estudante? 

- Tem hábito de ler? 

- Com que frequência você ler? 

- Que tipo de estudante você era? 

- Que tipo de estudante você é agora? 
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4-Rotina: 

- Como você se organiza para trabalhar, estudar, ser dona de casa e realizar outras 

atividades? 

- Seu parceiro te ajuda? Como? 

- Qual seu momento e lugar de leitura? 

- O que você faz em cada período do dia? Descreva sua rotina para mim. 

 

5-Tempo Livre: 

- O que você faz no seu tempo livre? 

- O que você faz para relaxar? 

- Faz leituras que não são obrigatórias da faculdade? Quais? 

 

6-Investimento Econômico: 

- Como organiza seu dinheiro? 

- Para onde ele se destina? 

- O que você faz com o dinheiro livre? 

- Tem costume de comprar livros ou outros materiais para o estudo e a leitura? 

  

7-Estratégias de Estudo: 

- O que é estudar para você? 

- Estudar é ler e escrever? 

- Onde você costuma estudar? 

- Como você estuda? 

- Como consegue os textos da faculdade? 

- Você grifa os textos, comentando-os? 

- Você prefere digital ou impresso? 

 

8-Efeitos: 

- Você acha que mudou alguma coisa em sua vida ao entrar na Universidade? 

- O que mudou? 

- Em que te ajudou? 

- Você acha que os professores influenciam em seus estudos? 

- Alguma disciplina te ajudou muito em sua formação? 

- A disciplina de Introdução ao Trabalho Acadêmico te ajudou? Como? 

- A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso te ajudou? Como? 
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6.2 – Termo de esclarecimento livre e consentido. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Dados de Identificação do Projeto 

 

Título do Projeto: O PAPEL DA UNIVERSIDADE NA CONSTRUÇÃO DO HABITUS 

DA CULTURA ESCRITA NA FORMAÇÃO DE UNIVERSITÁRIAS 

TRABALHADORAS. 

 

Pesquisador Responsável: Thalyta Santiago Fonseca. 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Educação de Angra 

dos Reis (IEAR) - UFF 

 

Telefone para contato: (24) 99957-1115 

 

Nome do voluntário:  
 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Idade: _____________ anos   Contato: __________________________ 

 

  

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar deste projeto de pesquisa 

(cujos dados encontram-se acima) 

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender o papel da universidade na construção do 

habitus de leitura e escrita acadêmica do estudante universitário trabalhador em um curso 

de Pedagogia de uma unidade de interior da Universidade Federal Fluminense, ao longo de 

dois anos, em uma perspectiva longitudinal. 

A análise dos dados gerados por esta pesquisa pode contribuir para a uma perspectiva 

voltada à situação estudante-trabalhador, de modo a compreender se, enquanto 

universitário, vivendo também a situação de trabalhador, devido à exigência acadêmica de 

que precisa construir o habitus de leitura e escrita acadêmica, tendo um espaço para 

exercer tais atividades, o estudante consegue apreender uma formação acadêmica 

qualitativa. 

As entrevistas serão gravadas em áudio, digitalmente e, depois, transcritas. Se houver 

consentimento, poderão ser produzidas imagens, que serão publicadas no Trabalho de 

Conclusão de Curso e servirão também como objeto de análise. 

O (A) Sr. (a) tem toda a liberdade de responder o que quiser. Caso alguma pergunta lhe 

parecer inconveniente, reserve-se o direito de não respondê-la. Durante uma entrevista de 

tipo etnográfica, é comum que o entrevistado comente sobre a sua vida pessoal. No 

entanto, os dados que não estão diretamente relacionados ao objeto de pesquisa não serão 

publicados. 

Informamos que, para preservar a sua identidade, seu nome será substituído por um 

nome fictício. 
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O momento de entrevista não é apenas enriquecedor ao pesquisador, mas também ao 

entrevistado que, através desta experiência, tem a oportunidade de elaborar elementos de 

sua próprio biografia, o que auxilia no seu auto-conhecimento. 

Sua participação é voluntária e nos colocamos a seu inteiro dispor para esclarecer 

eventuais dúvidas a respeito da pesquisa. De toda forma, mesmo depois de prestar 

depoimento, se for o seu desejo, há total liberdade para solicitar a retirada de seus dados da 

pesquisa. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

_________________________________________________, RG nº    

______________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
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6.3 – Fotos dos lugares de estudo das universitárias. 

 

 
T estudando em sua cama ao lado de sua pequena estante de livros. 

 

 

 

 
R estudando na cozinha de sua casa. 
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S estudando na biblioteca de seu quarto. 

 
 

 

 

 
E estudando em sua cama com seu notbook.  
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J estudando na varanda de sua casa. 

 

 

 

 
A estudando em um banheiro. 
 


