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RESUMO 

 
 

 

 

Este trabalho buscou estudar o contexto da expansão e democratização do acesso ao 

ensino superior no Brasil, no período que coincide com a posse do primeiro Presidente 

eleito pelo voto direto, depois da Ditadura Militar, até 2007. Para isso analisamos, aos 

olhos de importantes autores brasileiros, a LBD, Lei de Diretrizes e Bases, o Plano 

Nacional de Educação, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Financiamento 

Estudantil e o Programa Universidade para Todos. Especificamente, o estudo objetivou 

buscar respostas a duas questões: a distribuição de bolsas de estudo integral ou parcial 

tem garantido o acesso e permanência dos que adentram ao ensino superior por meio 

delas? Que estratégias os bolsistas desenvolvem para concluírem o curso?  Para tanto, 

analisamos três narrativas autobiográficas de estudantes de um curso de pedagogia de 

uma universidade privada da Grande São Paulo. Os resultados indicaram que a 

distribuição de bolsas tem garantido o acesso e a permanência de estudantes, porém não 

dá conta de equacionar os problemas relacionados, especialmente, aos conteúdos 

curriculares não trabalhados anteriormente com as bolsistas, ao preconceito, à relação 

professor aluno e, sobretudo, ao desenvolvimento pleno dos princípios de cidadania 

legalmente adquiridos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: PROUNI, Histórias de Vida, Catracas visíveis e invisíveis, 

Bolsa de Estudo, Ensino Superior, Sociedade.   

 
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

 

 

 
 

This research searched to study the context of the expansion and democratization of 

access to higher education in Brazil, which coincides with the inauguration of the first 

President elected by direct vote, after the military dictatorship until 2007. We analyze 

this, in the eyes of important Brazilian authors, the LBD, Law of Directives and Bases, 

the National Education Plan, the National Examination of Secondary Education, the 

Student Finance and the University for All Program. Specifically, the study aimed to 

seek answers to two questions: the distribution of scholarships or partial access and has 

guaranteed the permanence of higher education that enter through them? That fellows 

develop strategies to complete the course? We analyze three autobiographical narratives 

of students in a pedagogy course at a private university in São Paulo. The results 

indicated that the distribution of grants has guaranteed access and retention of students, 

but did not realize solve problems related especially to the curriculum content not 

previously worked with the fellows, the prejudice, the relationship between teacher and 

student, especially the full development of the principles of citizenship legally acquired.  

 

 

KEY WORDS: PROUNI, Life Stories, Turnstile visible and invisible, Scholarship, 

Higher education, Society.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A abrupta abertura do mercado brasileiro promovida pelo governo do 

então presidente Fernando Collor de Mello, no início da década de 90, 

provocou e, de certa forma, vem provocando, anos depois, muitas mudanças 

nos ambientes econômico, social e educacional. Desde os últimos anos da 

década de 80, logo após a redemocratização do Brasil, processos de 

reengenharia já vinham sendo desenvolvidos em algumas empresas1 ainda 

que de maneira muito tímida, impulsionados pelas exigências da agência 

internacional responsável pela certificação de qualidade total mais conhecida 

como ISO 9000. A abertura de mercado veio evidenciar parte das falhas 

pedagógicas que se apresentavam nos níveis médio, técnico e superior de 

ensino por força das políticas educacionais praticadas durante os governos 

militares. Para Cunha (2001), isso significou o fracasso da pedagogia tecnicista 

que, em nome da racionalidade e da organização, fragmentou o campo 

pedagógico, introduzindo tal grau de descontinuidade que acabou por fazer 

imperar o caos, ao contrário do que pretendia. Essa percepção veio à tona 

quando as empresas transnacionais passaram a oferecer no Brasil produtos 

com menor preço e mais qualidade, enquanto que as gigantes da indústria 

brasileira, com enormes plantas industriais, não conseguiam resolver o gargalo 

da produção, nem o da qualidade, nem tampouco o do preço, levando ao 

mercado produtos caríssimos e sem qualidade (Collor chegou a chamar os 

carros brasileiros de "carroças", uma provocação às montadoras de veículos).  

As mudanças provocadas pela nova política de abertura de mercado 

podem ser consideradas condicionantes importantes que impulsionaram as 

reformas educacionais dos anos 90. Por isso, entendemos que contextualizar 

nossa pesquisa no âmbito das reformas ocorridas no período que coincide com 

                                                
1 A reengenharia, um conceito criado por Michael Hammer, é um sistema administrativo 

utilizado pelas organizações para se manterem competitivas no mercado e alçarem as suas 

metas, reformulando o seu modo de fazer negócios, suas atividades, tarefas e processos. 
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o fim da ditadura militar e o início de um governo eleito pelo voto direto pode 

servir como espaço e tempo bastante fértil.  

Partindo do pressuposto de que no Brasil, assim como em outros 

países da América Latina, a bandeira da desigualdade é a que mais elege 

políticos para cargos que vão de presidente de associações de amigos de bairro 

a presidente da República, e considerando a educação como carro-chefe dos 

discursos de toda a classe política brasileira, independentemente de seu 

posicionamento no espectro político, o discurso é um só: o país que almeja 

ocupar posição de destaque em contexto internacional tem que combater os 

índices de desigualdades sociais, tem que melhorar seu índice de 

desenvolvimento humano (IDH); o caminho é investir na educação, 

universalizando o ensino básico e democratizando o acesso ao nível superior. 

Parece tratar-se de um discurso novo, mas apenas expõe nova roupagem, pois 

a luta social pela ampliação do acesso ao Ensino Superior no Brasil é de longa 

data. 

Neste quadro, governos, entidades civis, instituições educacionais e 

outros órgãos desencadearam uma onda de ideias e propostas que culminou 

em nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei nº 9.394, promulgada 

em 20 dezembro de 1996, que se refere à educação básica da seguinte forma: 

 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores. 

 

No caso da educação superior, foco principal deste trabalho, o 

sistema de educação superior tem por finalidade: 

 

II � formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua. 

 

Definitivamente, formar diplomados aptos para exercer plena 

cidadania não é tarefa fácil, em particular nas condições em que se encontra a 

educação superior no Brasil, com dificuldades para acesso, permanência e 
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conclusão de curso. No contexto da expansão e democratização do acesso ao 

Ensino Superior no País, suscitamos questionamentos como: a distribuição de 

bolsas de estudo integral ou parcial tem garantido acesso e permanência dos 

que adentram ao Ensino Superior por seu intermédio? Que estratégias os 

bolsistas desenvolvem para concluir o curso? 

Tendo em vista buscar respostas a essas questões, priorizamos 

neste estudo a trajetória de vida de alunos contemplados com a política 

governamental, numa universidade privada de um município da Grande São 

Paulo, no período expansionista da década de 90 até ao ano de 2007. 

Encontramos dados para mensurar, sobretudo, o domínio dos conteúdos, as 

dificuldades socioeconômicas, a relação entre professor e aluno e, por fim, a 

relação entre família e educação destes bolsistas que frequentam um curso de 

Pedagogia dessa universidade. 

Em 2005, quando ainda estava no primeiro ano da graduação, fiz um 

concurso para provimento do cargo de professor de Ensino Fundamental II 

(PEB II), na rede oficial do estado de São Paulo, já que o edital previa 

documentação comprobatória apenas no ato da contratação. Não tive nenhum 

problema de ordem jurídica para depois assumir a vaga. Pode ter sido por 

outro motivo, mas prefiro acreditar que foi por sorte que alcancei a classificação 

de número 17.690. A distância dos primeiros colocados deu-me condições para 

terminar o curso e aguardar a chamada. 

Em tempo: meu trabalho de conclusão de curso (TCC) versava sobre 

Vidas secas, de Graciliano Ramos, clássico da literatura brasileira, expressão 

maior do regionalismo. Foquei, especialmente, o último capítulo ("Fuga"), no 

qual, em dado momento, o protagonista fala de um sonho: encontrar, algum dia, 

um lugar onde seus filhos pudessem estudar e brincar, ter uma casa, tudo o que 

um ser humano comum pode conseguir, ou seja, mudar de vida. Graciliano pinta 

com bastante sensibilidade a fuga, que é o desejo de milhares de migrantes 

nordestinos: encontrar a tão sonhada terra prometida, o eldorado. Foi com esse 

espírito nostálgico que concluí o curso de Letras na Universidade Metodista de 

São Paulo, em dezembro de 2005.  

Embora não respeitando a linearidade do tempo, no relatar dos 

motivos da escolha deste tema de pesquisa, para elucidar melhor essa 

questão, quero me projetar à aula de Pesquisa em Educação de um curso de 
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mestrado, ministrada pelo Professor Doutor Joaquim Gonçalves Barbosa, 

ocasião em que este docente propôs a leitura do texto Experiências de vida e 

formação, de Marie-Christine Josso, e, como sequência didática, sugeriu que 

escrevêssemos nossas próprias histórias de vidas e aplicássemos a 

metodologia de mesmo nome para responder questionamentos tais como: é 

possível uma abordagem intersubjetiva da formação e implicação do 

pesquisador e seu objeto de pesquisa? Qual a contribuição da metodologia de 

história de vida para compreender a implicação do pesquisador e seu objeto de 

pesquisa? Esses questionamentos podem ser aquilatados no resultado deste 

trabalho, visto que a trajetória de vida deste pesquisador está imbricada no 

próprio objeto de pesquisa.  

Assim, este trabalho segue uma estruturação que pensamos ser 

capaz de elucidar as proposições anteriores. No primeiro capítulo, tratamos do 

referencial teórico, trazendo no bojo a história de vida do próprio pesquisador 

como forma de apropriação incondicional da metodologia ao objeto de 

pesquisa (auto)biográfica.  No segundo capítulo, apresentamos o cenário 

social, político e educacional em que se desenvolvem as políticas de expansão 

e democratização do Ensino Superior no Brasil, especialmente as que tratam 

da inclusão dos estudantes egressos de escolas públicas, tais como o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), o Programa Universidade Para Todos 

(Prouni), o Financiamento Estudantil (Fies) e as chamadas ações afirmativas. 

No terceiro, apresentamos o material hospedeiro do meu objeto de estudo 

propriamente dito, três narrativas autobiográficas de estudantes do 2º, do 4º e 

do 6º semestres de um curso de Pedagogia. Como demonstração de 

aprendizado e fidelidade a minha própria trajetória como pesquisador, no 

quarto capítulo dedicamos tratamento metodológico às histórias de vida 

expostas no capítulo precedente, objetivando as estratégias usadas pelas 

bolsistas para ter acesso, permanecer e concluir o citado curso, levando em 

consideração a hipótese de que apenas o fornecimento de bolsas de estudo, 

sejam parciais, sejam integrais, não é suficiente para garantir a formação 

discente. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

ESTRATÉGIAS DE UM MIGRANTE NORDESTINO 
 

Na história de vida, relata-se a trajetória de vida 

pessoal e profissional, com as múltiplas experiências 

que em seus tempos e contratempos balizaram e 
configuraram o itinerário de vida (Pineau, 2004, p. 
332). 

 

 

No último trimestre de 2007, passei por um momento de extrema 

euforia na minha vida, nunca vivido antes.  

Eu já exercia dupla função: como guarda civil municipal, em São 

Bernardo do Campo, e como professor eventual na rede pública de São Paulo. 

Recebi naquela ocasião o comunicado da Secretaria de Estado da Educação 

(SEE) para assumir a função de professor efetivo de Língua Portuguesa. Este 

comunicado veio em boa hora, por vários aspectos, mas dois merecem 

especial destaque. O primeiro, e talvez o mais importante, é que eu saia da 

condição de agregado pedagógico, ou seja, de intruso. Não receberia mais 

aqueles olhares de reprovação nem ouviria piadas de mau gosto contadas por 

professores titulares de cargo. O fato de estar sendo convocado não era só a 

legitimação do meu esforço; era também uma carta de alforria, porque o 

professor eventual é particularmente muito mal tratado, não só pelos próprios 

colegas docentes, que ignoram a maioria das atividades do professor 

substituto, mas também por diretores, vice-diretores, coordenadores, 

inspetores, zeladores, copeiras, cozinheiras, alunos � por todos. Trabalhei em 

uma escola na qual havia uma espécie de hierarquização funcional, nesta 

ordem: efetivos, estáveis e eventuais; estes, por sua vez, não podiam sentar-se 

junto aos demais, em virtude dos comentários irônicos. O segundo aspecto foi 

que, rapidamente, lancei mão do projeto de trabalho de conclusão de curso 

(TCC) que apresentara na graduação, fiz os ajustes necessários, examinei a 

legislação vigente da SEE e me escrevi no processo seletivo para ingresso no 

curso de mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). Para docentes titulares de 

cargos, a Secretaria oferecia uma bolsa de estudos equivalente a R$ 790,00, a 

título de auxilio financeiro, para quem estivesse cursando pós-graduação ligada 
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à área de atuação. Era só do que eu estava precisando naquele momento para 

voltar à sala de aula como estudante. 

As coisas caminharam juntas: por um lado, preparava a 

documentação para a admissão e, por outro, participava dos exames daquele 

processo seletivo. Ao mesmo tempo, preparava outros documentos para 

solicitar a bolsa de estudos, tão logo tivesse resposta positiva da Umesp.  

À época, meus entrevistadores foram a professora Ana Paula Hey e 

o professor Joaquim Barbosa. Saí da entrevista muito otimista; tinha certeza da 

minha admissão no curso. "Você o orienta?" � esta pergunta do professor 

Joaquim à professora Ana Paula não me deixou dúvidas. 

O resultado do processo seletivo confirmou minhas expectativas. 

Imediatamente, fiz a matrícula, juntei toda a documentação e fui à Diretoria de 

Ensino Regional de São Bernardo do Campo para enfim solicitar a bolsa. 

Naquele órgão, fui atendido por uma supervisora que não sabia exatamente 

qual eram os procedimentos correspondentes àquela solicitação. Depois de 

algumas perguntas, revelei que só entraria em exercício do cargo de professor 

efetivo no dia 13 de fevereiro de 2008. Então, ela achou melhor eu retornar 

nesta data, com a declaração de exercício; aí, sim, poderia dar entrada na 

bendita solicitação. Neste dia, senti que havia perdido uma batalha para a 

burocracia estatal. Não sabia e nem pressentia que derrota maior estava por 

vir.  

Em 17 de janeiro de 2008, uma resolução da então secretária 

estadual da Educação suspendeu a concessão de bolsas de estudo por um 

prazo de seis meses, com a alegação de que era preciso fazer ajustes para 

alocar melhor os recursos destinados para este segmento administrativo.: 

 

Art. 1º � Ficam suspensos, por seis meses a contar 
da publicação da presente resolução, os efeitos do 

artigo 1º da Resolução SE nº 131 de 4/12/2003, que 
dispõe sobre a participação dos integrantes do 

Quadro do Magistério no Projeto Bolsa Mestrado 

instituído pelo Decreto nº 48.298 de 1/12/2003 
(Resolução SE nº 3, de 17/1/08). 

 

Fiquei bem apreensivo por conta disso, mas resolvi continuar 

estudando até sair a nova resolução da Secretaria. O decreto nº 53.277, de 25 
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de julho de 2008, trouxe uma importante alteração: um dos requisitos para 

solicitar a bolsa era que o candidato já tivesse passado pelo período probatório, 

ou seja, que já estivesse na condição de funcionário estável. 

 

Artigo 2º � A Bolsa Mestrado destina-se, 
exclusivamente, ao titular de cargo efetivo do Quadro 
do Magistério da Secretaria da Educação, integrante 

de classe de docentes ou de suporte pedagógico, 

admitido em curso de pós-graduação ministrado por 

instituição de ensino de nível superior, da rede 

pública ou privada, e que atenda, cumulativamente, 

às seguintes condições: I � esteja em efetivo 
exercício, atuando no magistério público estadual; II 

� tenha sido considerado estável nos termos da 

Constituição Federal [...] (Decreto nº 53.277, de 

25/7/2008). 

 

Esta exigência acabou de vez com minhas esperanças de conseguir 

financiamento para meus estudos. A partir daí, iniciei uma seqüência de 

negociações para parcelamento de dívidas, semestre após semestre. Essa foi 

a estratégia que adotei para me manter e concluir o curso de mestrado. 

 

1.1 Encontro com o método 

 

Em tempo: no primeiro semestre de 2008, tive a oportunidade de 

cursar Pesquisa em Educação, disciplina ministrada pelo professor doutor 

Joaquim Gonçalves Barbosa, que nos propôs um estudo acerca do texto 

Experiências de vida e formação (Josso, 2004) � já comentado na Introdução, 

mas que torno a lembrar, com o objetivo de consubstanciar a opção pelo 

método autobiográfico. 

O andamento do debate em torno do texto de Marie-Christine Josso 

remeteu a um pensamento novo ou uma proposta nova quanto ao 

entendimento do texto, ou ainda ao modo como os participantes daquele grupo 

de estudo fariam a apropriação deste expediente chamado historia de vida. 

Surgiram inúmeros questionamentos, simples, curtos, objetivos, mas isso foi só 

inicialmente, porque a discussão foi tomando um rumo surpreendente. Ficou 

acordado que cada um deveria fazer o exercício de escrever sua própria 

história de vida. Com isso, estabeleceu-se um norte para iniciarmos uma busca 

às respostas propostas. Este exercício, desenvolvido naquele semestre, 
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culminou com a apresentação de um trabalho final e, sobretudo, foi 

fundamental para minha escolha metodológica. 

 

O método biográfico pretende atribuir à subjetividade 

um valor de conhecimento. Uma biografia é subjectiva 

a vários níveis. Lê a realidade social do ponto de vista 
de um indivíduo historicamente determinado. Baseia-
se em elementos e materiais na maioria dos casos 
autobiográficos, e portanto expostos às inúmeras 

deformações de um sujeito-objecto que se observa e 
se reencontra. [...] O método biográfico situa-se para 
além de toda a metodologia quantitativa e experimental 

[...] (Ferrarotti, 1988, p. 21).  

 

Evidentemente, reconhecemos os riscos de se observar e, 

sobretudo, de se reencontrar, ou ainda de "caminhar para si" (Josso, 2004). No 

entanto, o fato de ter me reencontrado como sujeito político fazedor da história 

do meu país, construtor de toda uma teia social, foi mais que suficiente para 

referendar minha opção pelo método. Assim, as quatro histórias de vida � 

incluída a deste pesquisador � estabelecem entre si inter-relações, em sua 

origem familiar, seus históricos escolares, suas características 

socioeconômicas ou seus ideais semelhantes. Revela-se ainda que, nessas 

histórias, estão presentes as marcas culturais, sociais e históricas do seu 

contexto social. Entendemos que a fusão destas marcas auxilia uma tomada de 

consciência do individuo, no sentido de criticar a ideologia capitalista presente 

no seio da sociedade. 

 

[...] parece-me que o termo "método biográfico" se 

justifica pelo facto de este método valorizar uma 

compreensão que se desenrola no interior da pessoa, 

sobretudo em relação a vivências e a experiências que 

tiveram lugar no decurso da sua história de vida. Para 

avaliar de maneira mais precisa a natureza deste outro 
tipo de saber tive ocasião de pôr em prática o meu 

método biográfico, primeiro com uma pessoa e agora 

em grupos de formação. Este saber apresenta-se 
assim não só como crítico, reflexivo e histórico, mas 

também implica uma investigação da parte da pessoa, 

uma pesquisa fundamentalmente formadora. Com 
efeito, este saber reflexivo e crítico insere-se num 
processo, e mais precisamente em processos de 
tomada de consciência. Estes últimos têm um objectivo 

emancipador para a pessoa e para a sociedade, pois é 

através dele que a pessoa atribui um sentido a suas 
próprias vivências e experiências, assim como às 

informações que lhe vêm do exterior. Penso que na 
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sociedade moderna estes processos de tomada de 
consciência são mesmo constitutivos da pessoa 

(Finger, 1988, p. 84-85).  

 

Por meio desses objetos de estudo � histórias de vida �, é 

possível demonstrar que tais marcas fazem parte de uma historicidade 

subjetiva e individual, e que tais histórias carregam o histórico sociocultural e 

político e foram incluídas tanto nas linhas, como nas entrelinhas de suas 

histórias. 

O estudo leva o sujeito a perceber que a história de vida é um 

conjunto de acontecimentos determinados por contextos históricos nos quais 

se projetam valores humanos e padrões significativos de uma cultura particular. 

Dentre os vários aspectos dos contextos, podemos citar costumes, valores, 

escolhas, conceitos e ações acerca da vida do individuo. O homem talvez seja 

o único ser capaz de expressar seu conhecimento permeado por sentimentos e 

de modificar o meio em que vive. A história de vida constitui importante fonte 

de dados, na qual, muitas vezes, o individuo descobre as dimensões dos vários 

papéis a que faz parte no contexto social.  

 

Todas as narrações autobiográficas relatam, segundo 

um corte horizontal ou vertical, uma práxis humana. 

Ora, se "a essência do homem [...] é, na sua realidade, 

o conjunto das relações sociais" (Marx, VIª Tese de 

Feuerbach), toda a práxis humana individual é 

actividade sintética, totalização activa de todo um 

contexto social. Uma vida é uma práxis que se apropria 
das relações sociais (as estruturas sociais), 

interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas 
psicológicas por meio da sua actividade 

desestruturante-reestruturante. Toda a vida humana se 
revela, até nos seus aspectos menos generalizáveis, 

como a síntese vertical de história social. Todo 

comportamento ou acto individual nos parece, até nas 

formas mais únicas, a síntese horizontal de uma 

estrutura social. Quantas biografias são precisas para 

uma "verdade" sociológica? Que material biográfico 

será mais representativo e nos proporcionará mais 

verdades gerais? Muitas perguntas que têm talvez 

nenhum sentido. Pois � e frisamos lucidamente a 
afirmação � o nosso sistema social encontra-se 
integralmente em cada um dos nossos actos, em cada 
um dos nossos sonhos, delírios, obras, 

comportamentos. E a história deste sistema está 

contida por inteiro na história da nossa vida individual. 

No sentido estrito da palavra, "implicamos" o social por 
meio de uma introjecção sintética que o desestrutura e 
o reestrutura, conferindo-lhe formas psicológicas. Mas, 
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sendo produzida por uma práxis sintética, a relação 

que liga um acto a uma estrutura social não é linear, e 

a relação estreita entre a história social e uma vida não 

é um determinismo mecânico. [...] O individuo não é 

um epifenómeno do social, apropria-se dele, mediatiza-
o, filtra-o e volta a traduzi-lo, projectando-se numa 
outra dimensão, que é a dimensão psicológica da sua 

subjetividade. [...] Eis-nos no âmago do paradoxo 

epistemológico que nos propõe o método biográfico. Já 

não podemos confrontar o que um acto ou uma historia 

de uma vida têm em comum com os actos e as 

historias de outros indivíduos � o geral que, só ele, 

seria conhecimento científico � a tudo o que esse acto 
ou história conserva de absolutamente específico � a 
unicidade que nunca seria ciência, e sim resíduo pré-
científico inexplicado, acaso. Uma antropologia social 

que considera todo o homem como a síntese 

individualizada e activa de uma sociedade, elimina a 
distinção do geral e do particular num indivíduo. Se nós 

somos, se todo o indivíduo é, a reapropriação singular 

do universal do singular social e histórico que o rodeia, 

podemos conhecer o social a partir da especificidade 
irredutível de uma práxis individual (Ferrarotti, 1988, p. 
26-27). 

 

Se, para Ferrarotti, não podemos confrontar o que a história de uma 

vida tem em comum com as histórias de vida de outros indivíduos, parece-me 

conveniente trazer minha contribuição. 

Embora muitos tenham vivenciado experiências de luta ao chegar à 

cidade grande em busca dos seus direitos de cidadania e encontrado sólidas 

barreiras a transpor, o processo por que passei tem peculiaridades que 

contribuirão para o enriquecimento do acervo de histórias dos que conseguiram 

dar continuidade a seus estudos. 

 

1.2 Minha história, minha vida 

 

Tenho 39 anos. Nasci em 7 de fevereiro de 1971, pelas mãos da 

parteira Mãe Rosa, num lugar chamado Zé Ferreira, distrito do município de 

Regeneração, no estado do Piauí. Meu pai, Raimundo, era vaqueiro, e minha 

mãe, Raimunda, dona de casa; com mais nove irmãos, morávamos numa 

fazenda arrendada. O sustento da família vinha da lavoura da terra. A relação de 

trabalho que meu pai tinha com o fazendeiro era de meeiro, tanto no cultivo 

agrícola, como na criação de gado. 
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A fazenda ficava distante do povoado mais próximo, e minha 

primeira escola ficava no centro deste povoado. Era uma única sala feita de 

taipa, meia parede, coberta de palhas de coco babaçu, ocupada por uma única 

mesa grande de madeira rústica, ao centro, ladeada por dois bancos com cerca 

de cinco metros cada. A rusticidade destes móveis era tanta que eu tinha a 

impressão que eram as próprias árvores que estavam ali deitadas, disfarçadas, 

fazendo-se de mesa e de bancos, tamanha era a solidez. Não tinha quase mais 

nada: banheiro, pátio, direção, coordenação, regalias, nada. Mas existia o 

principal: uma professora apaixonada, encantada, que ensinava alunos de 

todas as séries do Ensino Fundamental I e que conhecia os pais e mães de 

todos e todas. Hoje chamam este tipo de classe de multisseriada. Nessa 

escola/classe, estudávamos eu e minha irmã, quatro anos mais velha. Todas 

as manhãs, minha mãe nos arrumava e nos mandava caminhar cerca de três 

ou quatro quilômetros até a escola. Para ir, tudo bem, porque ainda estava 

fresco; mas o retorno, por volta das onze horas, era avassalador: o sol 

escaldante por cima; por baixo, um areal queimava os pés enfiados num 

chinelo de dedos. Quando se pisava, o pé afundava, e a areia quente escorria 

entre os dedos, marcando cada centímetro. Eu odiava este trajeto. Tudo que 

desejava na vida era aprender o mais rápido possível, pelo menos o trivial, e 

assim me livrar da cruel tortura matinal. Não me lembro ao certo quanto tempo 

durou essa maldade: um, dois, três anos, não sei. 

Em 1978, meu pai resolveu não trabalhar mais como vaqueiro. 

Abandonou a fazenda, e fomos todos para a cidade de Regeneração. Lembro-

me de que, na 1ª série, ainda não era totalmente alfabetizado. No decorrer 

daquele ano, aprendi muita coisa, inclusive a ler um texto quase todo, exceto 

uma palavra que me atrapalhava sempre que ia lê-lo para minha mãe. A 

palavra era "depois"; parece que tinha um bloqueio. Quem sabe Freud 

explicasse.  

Embora morando na cidade, meu pai continuou a trabalhar na roça, 

plantando arroz, feijão, mandioca, milho e algodão. Como não era dono de 

terras, manteve o esquema de meeiro. 

Na medida em que fui crescendo, meu pai começou a me levar para 

trabalhar com ele e meus irmãos na roça. Estudava de manhã e, quando 

chegava em casa, minha mãe me mandava levar-lhes comida ou água, e por lá 



 20 

eu ficava o resto da tarde. Nunca apreciei essa estratégia. Por isso, desenvolvi 

a minha, e confesso que algumas vezes derramei a água para acelerar a volta 

para casa. Não demorou para que meu pai percebesse que, definitivamente, a 

roça não era a minha "praia"; por isso, aos 13 anos, eu intercalava o horário da 

escola com o horário de funcionamento de uma quitanda de que passamos a 

ser proprietários, por intermédio de uma comerciante amiga da minha mãe. 

Abandonei a roça e passei a vender todo tipo de mercadoria. Estava indo de 

vento em popa, mas, conforme fui entrando na adolescência, descobrindo 

coisas e querendo descobrir mais, perdi um pouco o foco do negócio. Ao final 

de pouco mais de três anos, tive que fechar as portas.  

O fantasma daqueles dias de sol escaldante que eu já 

experimentara várias vezes na roça voltou a me atormentar. Não tive como me 

esquivar: voltei ao trabalho de antes, ou seja, à roça. Mas logo as ideias acerca 

da minha vinda para São Paulo passaram a ter lugar de destaque nos meus 

discursos. Nesse tempo, já havia pelo menos três irmãos meus em São 

Bernardo do Campo. Aliás, desde 1979, meu irmão mais velho, José, tinha se 

mudado para aquela cidade; a partir daí foram-se os outros. Portanto, minha 

partida era uma questão de tempo, e eu sempre usava essa justificativa ante a 

resistência dos meus pais. Regeneração estava pequena demais para mim. 

Em julho de 1988, já estava decidido que eu viajaria a São Paulo, 

não tinham mais como me segurar. Recordo que um pastor das Testemunhas 

de Jeová compareceu a minha casa, penso que como última tentativa. Ele já 

havia estado em São Paulo por algum tempo e gozava de certa autoridade 

para falar sobre o lugar. Disse ele sobre a cidade pairava uma espessa cortina 

de fumaça emitida pela grande concentração de indústrias e pelos 

escapamentos dos carros, o que dificultava a respiração do indivíduo, e, como 

eu tivera crises de asma quando pequeno, essa combinação poderia ser fatal. 

"Lá é sufocante. Não vá, fique aqui com seus pais, respirando um ar puro!" 

Confesso que fiquei abalado só de pensar no cinzento do céu de São Paulo. 

Era noitinha do dia 16, parentes, conhecidos e amigos faziam 

alternância na minha casa. Cada um que conversava comigo tinha uma 

recomendação, para mim ou para algum parente que havia tempos não 

mandava notícias; outros se arriscavam mais, encorajados por alguém que já 

estivera em São Paulo e garantia que lugar tal é perto de tal. Então, em dado 
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momento, minha casa mais parecia uma capela, onde os romeiros depositam 

objetos para agradecer uma graça alcançada. Sem a pretensão de ser santo, 

recebi muitas oferendas, evidentemente para dar outra destinação: "Esta 

rapadura é para fulano!", "Este quarto de cabrito é para beltrano!", "Esta farinha 

é para o filho de sicrano!" Assim fui fazendo as caixas de encomendas � isso 

sem falar nas destinadas a meus irmãos, que já eram quatro os migrados, e 

que minha mãe fazia questão de separar item por item e pôr o nome, conforme 

as preferências de cada um. Beiravam as 23, e o fluxo já se reduzira só a 

parentes mesmo muito próximos e a Socorro, minha primeira namorada, que 

me obrigava a fazer os últimos juramentos, muito aflita, e eu também, o 

coração quase não cabia mais no peito, a garganta cada vez mais estreita. É a 

hora que está chegando. Sairia às quatro da manhã. Cantou o galo, levantei, 

todos em casa a postos para me embarcar rumo ao Sul, como dizem. Reservo-

me o direito de não entrar nos detalhes desta cena. Mas, para que os leitores 

não fiquem totalmente desinformados, digo-lhes: houve muita água. 

 

1.3 Expectativa de uma nova vida 

 

Quarenta e oito horas depois, eu desembarcava na Rodoviária Tietê, 

em São Paulo. Estava bem inquieto, pois havia muita gente, muitas caras 

desconhecidas. Meu desassossego vinha de não identificar um só rosto familiar 

na multidão. Momentaneamente, tive a sensação de ter sido o único a não ter 

alguém a espera. Momentaneamente, eu disse. Logo fui localizado por um irmão 

que me ajudou a pegar a bagagem e embarcar em outro ônibus para São 

Bernardo do Campo. 

Passada a euforia da minha chegada, as visitas, as recomendações, 

a entrega das encomendas, lembra?, era hora de procurar o que fazer, trabalho. 

Comecei por obter minha documentação, pois até o momento só dispunha do 

registro de nascimento. Contudo, nos últimos meses de 1988 não trabalhei como 

empregado registrado; fiz apenas "bicos" para ajudar nas minhas despesas e 

nas da casa onde eu estivesse � porque nesse período não firmei morada: 

passei dias na casa de um irmão, depois fui para a de outro, depois para a de 

minha irmã Ducarmo. Em janeiro de 1989, alistei-me no serviço militar 

obrigatório e por sorte comecei a trabalhar numa fábrica de móveis situada em 
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frente ao Tiro de Guerra, no Jardim Silvina; foi meu primeiro registro em carteira, 

em São Bernardo do Campo. Por sorte, também fui dispensado do serviço militar 

e, em agosto do mesmo ano, fui contratado por uma metalúrgica de São 

Caetano do Sul, saí da condição de "batata quente" ou "abacaxi" e me 

emancipei dos meus irmãos. Aluguei quarto e banheiro e fui morar sozinho.  

Os movimentos sindicais dentro das fábricas, em especial nas 

montadoras, eram muito fortes. As comissões de fábricas passaram a fazer 

aberta campanha a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Era a primeira 

vez que o povo ia votar diretamente para a escolha de um presidente, depois 

da redemocratização. Era o triunfo do intenso movimento das diretas-já da 

década de 80. A eleição de novembro de 1989 mudara a história deste País e a 

minha também, porque tão logo assumiu o candidato referendado pelas urnas, 

o impacto provocado pelo sequestro da poupança trouxe resultados 

inesperados; parte dos quais já mencionei no início da Introdução deste 

trabalho. 

A mudança na minha vida foi que, depois de ficar três meses de 

férias remuneradas, em junho de 1990, fui demitido da empresa onde 

trabalhava. Isso para mim não trouxe bons frutos. Logo em seguida, o dono do 

imóvel onde eu morava alegou que ia precisar da casa para uma filha, e tive 

que procurar outro lugar. Acabei dividindo outro espaço com mais dois colegas. 

Por pouco tempo. Porque no final do ano embarquei para o Piauí, onde passei 

cerca de três meses com meus pais. No princípio de 1991, retornei para o 

mesmo espaço de antes, com os mesmos colegas. 

A título de ilustração: nessa época, houve uma importante 

movimentação migratória por todo o País, especialmente da Região Sudeste 

para a Nordeste. Em outras palavras, houve uma desaceleração do processo 

migratório no sentido inverso, por conta das exigências de escolaridade e 

qualificação profissional por parte dos empregadores. A abrupta abertura do 

mercado brasileiro foi um "tapa na cara" dos industriais, porque saíram da 

condição cômoda de oferecer produtos com pouca ou nenhuma qualidade e 

tiveram que reformular todo o processo de produção, com a chamada 

reengenharia. Esse processo acarretou muitas demissões. No entanto, os 

efeitos foram piores para o sujeito assalariado, o descamisado, como dizia 

Fernando Collor de Mello, o "caçador de marajás".  
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Quero ainda lembrar que, em 1991, minha escolaridade limitava-se 

ao Ensino Fundamental II. Com o advento da abertura de mercado, a indústria 

brasileira precisou atender às exigências de maior qualidade de produtos e 

serviços, por conta de padrões como os da norma ISO-9000. Para tanto, era 

fundamental investir na formação dos trabalhadores. Algumas indústrias, em 

parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), levaram telecursos para o 

interior das fábricas. Eu já estava encontrando dificuldades para arrumar 

trabalho. Atribuo isso a dois fatores: primeiro, minha baixa escolaridade; 

segundo, vários registros em carteira com pouco tempo de serviço e/ou 

experiência. Em época de escassez de emprego, posicionar-se a favor de 

direitos trabalhistas no interior das fábricas era o mesmo que pedir demissão. 

Por conta disso, trabalhei em pelo menos dez empresas no período de 1989 a 

1999. Foram dez anos de ativismo, de resistência e de luta em busca de 

melhores condições de trabalho.  

Nesse contexto, voltei a estudar e terminei o Ensino Médio regular 

em escola pública no ano de 1995. Quatro anos depois, prestei concurso para 

a Guarda Civil Municipal (GCM) e, em dezembro de 1999, comecei a trabalhar 

na cidade de São Bernardo do Campo. 

Tomando como base as políticas de ações afirmativas, a GCM e a 

Universidade Metodista de São Paulo firmaram convênio, eu me beneficiei de 

bolsa de estudos de 50% e, em 2003, ingressei no curso de Letras. Ter 

passado quase dez anos na GCM não significou o fim da resistência por 

melhores condições de trabalho; ocorreu apenas uma mudança de estratégia, 

porque a luta continua. 

 

Os debates em torno da utilização do método 

biográfico no domínio das ciências da educação e da 

formação de adultos são relativamente recentes. No 

entanto, esta perspectiva metodológica surge no final 

do século XIX na Alemanha, com alternativa à 

sociologia positivista, sendo aplicada pela primeira 
vez de forma sistemática pelos sociólogos 

americanos dos anos vinte e trinta (Escola de 
Chicago). O método biográfico desencadeou, no 

decurso de sua evolução histórica, importantes 
polêmicas epistemológicas e metodológicas, que o 

opuseram a uma prática positivista das ciências 

sociais. Hoje em dia, a luta pelo reconhecimento de 
um estatuto científico ao método biográfico mantém 
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se bem viva nomeadamente no campo da sociologia 
(Nóvoa; Finger, 1988, p. 12). 

 

Entendo que essa narrativa autobiográfica e o relato das estudantes 

de Pedagogia, que traz no bojo seus avanços e retardamentos provocados por 

inúmeras barreiras, poderão servir para o fortalecimento e o aprimoramento do 

método, assim como avaliam a importância de programas como o Prouni para 

a democratização do ensino no Brasil. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

CONTEXTO EXPANSIONISTA DOS ANOS 90 A 2007 

 

 
 

[...] o processo autorreflexivo, que obriga a um olhar 
retrospectivo e prospectivo, tem de ser compreendido 
como uma atividade de autointerpretação crítica e de 

tomada de consciência da relatividade social, 

histórica e cultural dos referenciais interiorizados pelo 
sujeito e, por isso mesmo, constitutivos da dimensão 

cognitiva da sua subjetividade (Josso, 2004). 

 

 

 

Neste capítulo, pretende-se apresentar um panorama das principais 

mudanças e/ou reformas educacionais que objetivaram ampliar, democratizar e 

avaliar o Ensino Superior no Brasil � tais como a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de Educação (PNE), o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (Fies) e o Programa Universidade Para Todos (Prouni) �, sem 

a pretensão de esgotar as nuances de cada uma dessas políticas, mas apenas 

de extrair o suficiente para garantir um entendimento satisfatório do cenário 

neste segmento. Assim compreendemos que é possível apresentar o que o atual 

conjunto de políticas educacionais tem oferecido aos estudantes que visam 

ingressar num curso superior financiado pelo poder público. 

 

2.1 A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de 

dezembro de 1996, define no seu Título II ("Dos princípios e fins da educação 

nacional"): 

 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.  
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios:  
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I � igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola;  
II � liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;  
III � pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas;  
IV � respeito à liberdade e apreço à tolerância;  
V � coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino;  
VI � gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais;  
VII � valorização do profissional da educação 

escolar;  
VIII � gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino;  
IX � garantia de padrão de qualidade;  
X � valorização da experiência extra-escolar;  
XI � vinculação entre a educação escolar, o trabalho 

e as práticas sociais. 

 

Nestes termos, o que mais me chama a atenção é o inciso I do 

Artigo 3º, que garante igualdade de condições para o acesso e a permanência 

na escola. Quinze anos já se passaram desde a promulgação da LDB, e a luta 

por este direito parece não ter fim. Para corroborar esta afirmação, recorro ao 

raciocínio do professor Dermeval Saviani. 

 

Uma outra vez deixamos escapar a oportunidade de 
traçar as coordenadas e criar os mecanismos que 
viabilizassem a construção de um sistema nacional de 

educação aberto, abrangente, sólido e adequado às 

necessidades e aspirações da população brasileira em 

seu conjunto. O esboço de um sistema nacional, 

traçado no "Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova" de 1932, enfrentou resistências expressas nas 

disputas em torno da elaboração da Constituição de 

1934 e acabou inviabilizado com o advento do Estado 
Novo em 1937. A nova oportunidade aberta pela 
Constituição de 1946 e materializada no projeto de 
LDB que deu entrada no Congresso Nacional em 1948 
se viu engolfada no conflito escola particular-escola 
pública e se deve diante do avanço dos setores 

privatistas. Desta vez, a circunstância da elaboração 

de uma nova LDB, propiciada pela Constituição de 

1988, criou novas esperanças que resultaram 

frustradas pela ofensiva neoconservadora que logrou 
tornar-se politicamente hegemônica a partir de 1990. À 

vista da trajetória percorrida, estamos prestes a 

transpor o limiar do século XXI sem termos conseguido 
realizar aquilo que a sociedade moderna se pôs como 

tarefa dos séculos XIX e XX: a educação pública 

nacional e democrática. Como resultado, o déficit 

histórico em matéria de educação foi se acumulando 

de forma a neutralizar os pequenos avanços obtidos. 
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[...] A situação acaba por se agravar, atingindo limites 

intoleráveis, num contexto como o de hoje em que o 

Estado busca demitir-se de suas responsabilidades 
transferindo-as para outras instâncias. Com efeito, a 

orientação neoliberal adotada pelo governo Collor e 
agora pelo de Fernando Henrique Cardoso vem se 
caracterizando por políticas claudicantes: combinam 

um discurso que reconhece a importância da educação 

com a redução dos investimentos na área e apelo à 

iniciativa privada e a organizações não-
governamentais, como se a responsabilidade do 
Estado em matéria de educação pudesse ser 

transferida para etérea "boa vontade pública" (Saviani, 

2001, p. 229-230). 

 

 

As duas LDBs brasileiras (a de nº 4.024/61 e a de nº 9.394/96) têm 

muito em comum; para não me estender muito, cito apenas duas 

características: a morosidade na aprovação e a preservação da vontade do 

setor privado em detrimento do público. Segundo seu histórico, as Leis de 

Diretrizes e Bases não visam, quando aprovadas, atender de fato a uma 

demanda reprimida do ensino público, mas conter manifestações pela 

democratização da educação. Esta é uma estratégia regular nos sindicatos de 

classes. Ocorre que, quando se aproxima o período eleitoral, os eternos e 

"democráticos" dirigentes lançam uma oposição de fachada, com o objetivo de 

neutralizar qualquer movimento que realmente apresente alternativas. Em 

relação à educação, os operadores do sistema privado, que financiam 

campanhas eleitorais por todo o País, são quem dita as regras na hora de 

aprovar mudanças na legislação.  

A história mostra que foi assim; basta observar a morosidade para a 

aprovação do primeiro projeto: enviado ao Congresso Nacional em 1948, só 

aprovado em 1961, depois de ter-se perdido o impacto do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova. A reforma universitária de 1968 não foi diferente: 

foi feita às pressas, para neutralizar as ações dos estudantes que iniciaram a 

reforma por conta própria. O projeto (esboço) da nova LDB, iniciado ainda em 

1986, só veio a ser aprovado vinte anos depois, todo (permitam-me usar aqui 

um neologismo) "frankensteiniado", para ser mais exato.  

 

O desfecho da tramitação do projeto da LDB 

evidenciou, porém, que no âmbito da educação a 

vontade política que acabou prevalecendo operou em 
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sentido contrário ao esforço necessário para se 

equacionar um problema que vem se arrastando há 

mais de um século e que, por isso mesmo, já não pode 

mais ser escamoteado e cuja gravidade é 

consensualmente reconhecida (Saviani, 2001, p. 231).  

 

Buscando traçar um panorama do contexto jurídico em que tramita a 

democratização do acesso ao ensino, entendo que por ora estas anotações 

sobre a LBD já são suficientes para abordar um outro assunto pertinente ao 

tema deste capítulo, que introduzo a partir do art. 87 da Lei nº 9.394/96, no 

Título IX, que trata das "Disposições transitórias": 

 

É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um 
ano a partir da publicação desta Lei.  
§ 1º. A União, no prazo de um ano a partir da 

publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso 

Nacional, o Plano Nacional de Educação, com 

diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 
sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos. 

 

Portanto, é sobre o Plano Nacional de Educação que vamos 

discorrer no próximo tópico. 

 

 

2.2 O Plano Nacional de Educação (PNE) 

 

O diagnóstico apresentado pelo Plano Nacional de Educação em 

relação ao Ensino Superior no Brasil revela que nossa educação de nível 

superior enfrenta sérios problemas, que se agravarão se o PNE não 

estabelecer uma política que promova sua renovação e desenvolvimento. 

Revela também uma importante ambiguidade, porque não fica claro se 

precisamos renovar e desenvolver os problemas ou a educação.  

Existe um pressuposto construído no meio social brasileiro, o de 

que, quando o sujeito conclui o 3º ano do Ensino Médio, isso significa que ele 

já terminou os estudos. Em conversa informal com jovens estudantes, quando 

questionados sobre o andamento de seus estudos, é comum ouvir: "Já terminei 

os estudos." Incrível como esta fórmula está incutida na cabeça, não só do 

jovem estudante, mas de todo um conjunto social, o que demonstra ser uma 
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boa estratégia de dominação. Uma coisa é certa: as estatísticas indicam que 

apenas 11% dos alunos egressos do Ensino Básico estão no nível seguinte de 

estudo � um grupo muito pequeno, ficando nada mais, nada menos que 89% 

desses jovens a reproduzir o discurso de que "já terminaram os estudos".  

Passados dez anos da chamada Década da Educação, os números 

não são tão animadores. Houve avanços, mas não o suficiente para atender 

toda uma demanda reprimida. O Ministério da Educação (MEC), no tópico 

"Exposição de Motivos", no item 14 do PNE, classifica como inovação digna de 

destaque a ampliação gradual de oferta de vagas na educação superior, tanto 

em instituições públicas, quanto particulares (MEC, 1997).  

A Tabela 1, a seguir, apresenta um retrato da educação superior no 

Brasil a partir de 1998. 

 

Tabela 1 � Quadro do Ensino Superior no Brasil � 1998 

Ensino superior Total Federal Estadual Municipal Privada 
Instituições 973 57 74 78 764 
Cursos 6.950 1.338 1.125 507 3.980 
Ingressantes 651.353 89.160 67.888 39.317 454.988 
Vagas oferecidas 776.031 90.788 70.670 44.267 570.306 
Vagas não preenchidas 124.678 1.628 2.782 4.950 115.318 
Fonte: Inep/MEC. Dados referentes a 1998. 

 

Como se pode notar, os números mostram importante desequilíbrio 

entre instituições públicas e privadas em todos os sentidos: quanto ao número 

de cursos oferecidos, de ingressantes, de vagas oferecidas e de vagas não 

preenchidas. Constata-se, assim, que parte das indicações da exposição de 

motivos apresentada pelo MEC já estava praticamente consolidada, porque a 

ampliação de vagas por parte das instituições de ensino superior (IES) privadas 

é uma realidade latente.  

 

Tabela 2 � Evolução do número de instituições, segundo a categoria 

administrativa � Brasil � 2002 a 2007 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 
2002 1637 73 65 57 1.442 
2003 1.859 83 65 59 1.652 
2004 2.013 87 75 62 1.789 
2005 2.165 97 75 59 1.934 
2006 2.260 105 83 60 2.022 
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2007 2.281 106 82 61 2.032 
Fonte: Inep/Deed/MEC. 

 

A evolução do número de instituições é significativa, principalmente 

se destacarmos o avanço de 1998 a 2002, com um salto de quase 300%, como 

mostra a Tabela 2. Uma vez mais, o setor privado desponta com folga à frente 

do setor público.  

 

Tabela 3 � Evolução do número de cursos, segundo a categoria 

administrativa � Brasil � 2002 a 2007 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 
2002 14.399 2.316 2.556 380 9.147 
2003 16.453 2.392 2.788 482 10.791 
2004 18.644 2.450 3.294 518 12.382 
2005 20.407 2.449 3.171 571 14.216 
2006 22.101 2.785 3.188 576 15.552 
2007 23.488 3.030 2.943 623 16.892 
Fonte: Inep/Deed/MEC. 

Os dados da Tabela 3, na página anterior, indicam um avanço na 

evolução do número de cursos, mantendo-se uma tendência crescente em 

todos os anos e em todas as categorias administrativas, com exceção apenas 

da esfera federal, exclusivamente de 2004 para 2005, com pequena redução 

de um curso. O mesmo ocorre na esfera estadual, no mesmo período, embora 

a diferença de 123 cursos tenha sido bem mais significativa. De 2006 para 

2007, a queda foi menor, com redução de apenas 17 cursos. 

 

Tabela 4 � Evolução do número de ingressos, segundo a categoria 

administrativa � Brasil � 2002 a 2007. 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 
2002 1.205.140 122.491 125.499 32.501 924.649 
2003 1.962. 954 120.562 108.778 37.741 995.873 
2004 1.303.110 122.899 125.473 38.890 1.015.868 
2005 1.397.281 125.375 122.705 40.601 1.108.600 
2006 1.448.509 141.989 177.299 38.119 1.151.102 
2007 1.481.955 151.640 109.720 37.131 1.183.464 
Fonte: Inep/Deed/MEC. 

 

Dando continuidade ao ritmo de crescimento do setor nos últimos 

anos, o censo da Educação Superior de 2007 registrou o ingresso de 

1.481.955 novos alunos (Tabela 4). As IES privadas foram responsáveis por 

79,8% desses ingressantes. Entre as IES públicas, observou-se diminuição de 
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6,5% do número de ingressantes das estaduais e de 2,6% nas municipais em 

relação ao ano anterior. Contudo, as IES federais registraram incremento de 

6,8% de ingressos em relação a 2006 e, pela primeira vez nos anos 

analisados, passaram a representar mais da metade (50,8%) dos ingressos em 

instituições públicas. A tendência de crescimento exorbitante do setor privado 

continua firme. 

 

Tabela 5 � Percentual do número de concluintes em relação ao número 

de alunos que ingressaram quatro anos antes � 2002-2007 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 
2002 59,2 69,0 76,2 52,5 55,3 
2003 58,9 71,8 71,3 81,5 54,0 
2004 60,4 72,7 95,9 79,8 53,6 
2004 59,6 70,2 69,9 67,3 56,5 
2005 58,3 69,4 70,3 60,6 55,6 
2006 58,1 72,6 63,8 62,4 55,4 
Fonte: Inep/Deed/MEC. 

 

Um objetivo previsto pelo PNE para o Ensino Superior é a 

diminuição na taxa de evasão de alunos. Essa dimensão pode ser analisada 

por meio dos dados do Censo da Educação Superior. O percentual de 

conclusão, calculado pela razão entre o número de concluintes de um ano e o 

de ingressantes quatro anos antes, apresentou pouca variação no período 

recente. No ano de 2007, o percentual de concluintes em relação aos 

ingressantes de 2002 foi de 58,1%; a maior proporção foi observada entre os 

alunos das instituições federais (72,6%), seguidos pelos alunos das instituições 

estaduais (63,8%) e das municipais (62,4%). As instituições privadas, como 

nos últimos anos, apresentaram o menor percentual de conclusão nos cursos 

de graduação presencial em 2007, com 55,4% de concluintes, como se vê na 

Tabela 5, na página anterior. 

 

Tabela 6 � Evolução do número de matrículas, segundo a categoria 

administrativa � Brasil � 2002 a 2007 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 
2002 3.479.913 531.634 415.569 104.452 2.428.258 
2003 3.887.022 567.101 442.706 126.563 2.750.652 
2004 4.163.733 574.584 471.661 132.083 2.985.405 
2005 4.453.156 579.587 477.349 135.253 3.260.967 
2006 4.676.646 589.821 481.756 137.727 3.467.342 
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2007 4.880.381 615.542 482.814 142.612 3.639.413 
Fonte: Inep/Deed/MEC. 

 

O número total de matrículas na educação superior cresceu 4,4% 

em 2007 (Tabela 6, na página anterior). Como observado em relação aos 

ingressos, verifica-se que a maior parte das matrículas, cerca de 3,7 milhões 

(74,6%) nesse ano, pertence às instituições privadas, que registraram aumento 

de 5% em relação ao ano anterior. As demais matrículas estão computadas 

nas IES federais, estaduais e municipais, correspondendo respectivamente a 

12,6%, 9,9% e 2,9% do total. 

 

2.3 O Prouni e o Fies 

 

O Programa Universidade para Todos (Prouni), criado pela Lei nº 

11.096, de 13 de janeiro de 2005, tem como finalidade a concessão de bolsas 

de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de 

cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

educação superior. As instituições que aderem ao programa recebem isenção 

de tributos. O Prouni está também atrelado ao que o governo federal chama de 

democratização da educação brasileira. O acesso ao benefício de concessão 

de bolsas de estudo se dá por intermédio do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), especialmente de acordo com o perfil socioeconômico e com a nota 

nessa prova. Os ingressantes em nível superior através do Prouni são 

dispensados do processo seletivo específico comum aos demais candidatos, 

aplicados pelas IES privadas. O Programa prevê ainda a inclusão de políticas 

afirmativas, por meio da concessão de bolsas aos autodeclarados negros e 

indígenas. 

As IES privadas que aderem ao Prouni ficam isentas das obrigações 

fiscais � ou seja, do imposto de renda das pessoas jurídicas, da contribuição 

social sobre o lucro liquido, da contribuição para o Programa de Integração 

Social (PIS) e da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins). Levando em consideração a tradição brasileira de oferecer recursos 

públicos ao setor privado, é só lembrar que no governo Fernando Henrique 

Cardoso foi lançado um programa de socorro ao sistema financeiro para 
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alegadamente evitar "quebradeira" de bancos, o Prouni representa a retomada 

de uma tradição de políticas de renúncia fiscal que mais beneficiam o setor 

privado que induzem políticas públicas democratizantes (Catani; Hey; Gilioli, 

2006, p. 128). 

Contudo, há que se reconhecer as tentativas de democratizar o 

acesso ao Ensino Superior no Brasil. A partir de um olhar comprometido com 

uma análise além das paixões políticas, verificar-se-á que nunca se 

disponibilizou tantas bolsas de estudos. Basta lembrar que, em 2005, houve 

três processos seletivos do Prouni, visando preencher o montante de bolsa que 

as IES privadas colocaram à disposição dos estudantes. Sabe-se, no entanto, 

que ao disponibilizar essas bolsas e preencher as vagas ociosas, as IES 

privadas não só expandem seus negócios, como também veem parte das suas 

expectativas de mercado serem atendidas pelo poder público. 

Isso faz lembrar um outro evento, que ocorreu no início do século 

passado, coincidiu com o fim da Primeira Guerra Mundial e também com o fim 

da época áurea do café brasileiro. Quando as exportações entraram em 

decadência por conta da guerra, o governo brasileiro passou a subsidiar o 

excedente da produção de café. Ao perceber essa dinâmica, os senhores do 

café aumentaram a produção no ano seguinte, e assim mantiveram altos lucros 

por mais alguns anos, às custas do erário público. Ao analisar a expansão dos 

cursos oferecidos pelas IES privadas, ao mesmo tempo em que se verifica que 

o próprio conjunto dessas instituições se expande vertiginosamente e que, ano 

após ano, apresentam mais vagas ociosas, não resta alternativa senão apontar 

os atuais empresários da educação como os novos "barões do café". 

É neste contexto pseudoexpansionista que estão hospedadas as 

políticas de democratização do acesso ao Ensino Superior no Brasil. É preciso 

estudar e analisar a outra dimensão envolvida, a outra parte interessada � os 

estudantes.  

 

O Prouni é comumente visto como uma política 

pública, particularmente por abrigar o preceito das 
cotas, mas destaca-se o fato de manter um sistema 
de ensino nos moldes privatizantes traçados durante 

os anos 1990. Nesse sentido, traz uma noção falsa 

de democratização, pois legitima a distinção dos 

estudantes por camada social de acordo com o 
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acesso aos diferentes tipos de instituições. [...] 
(Catani; Hey; Gilioli, 2006, p. 136).  

 

No próximo capítulo, ao tratar das histórias de vida, retomaremos 

essa questão da falsa democratização. 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), 

assim como o Prouni, é um programa do Ministério da Educação destinado a 

financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação. Para candidatar-

se ao Fies, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituições de 

ensino não gratuitas cadastradas neste programa, em cursos com avaliação 

positiva no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes). O Fies 

é operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). Todas as operações de adesão das instituições de ensino, bem como 

de inscrição dos candidatos ao financiamento, são realizadas pela internet, o 

que traz comodidade e facilidade para os participantes, assim como garante a 

confiabilidade de todo o processo (MEC, 2009).  

Essa modalidade, que também se apresenta como política de 

democratização de acesso ao Ensino Superior no Brasil, opera junto com o 

Prouni da seguinte forma: caso o aluno, ao participar do processo seletivo, 

tenha conseguido apenas bolsa de 50%, pode solicitar ao Fies o financiamento 

dos outros 50%. Neste quadro, o maior beneficiário é a instituição, porque 

dificilmente um estudante que cumpra a exigência de ser carente para 

participar do processo (renda de salário mínimo e meio) poderá desenvolver 

uma formação que atenda aos princípios básicos de um currículo que visa 

preparar o indivíduo para o competitivo mercado de trabalho da atualidade. 

Estamos conscientes de que, no movimento de globalização 

hegemônica instaurado no mercado inteiro e que atinge com maior violência os 

países subordinados ao capitalismo global, a educação cada vez mais vem 

sendo transformada em mercadoria, o que torna o processo de distribuição de 

bolsas às instituições privadas, contraditoriamente, um benefício significativo 

em uma contabilidade. 
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TERCEIRO CAPÍTULO 

TRAJETÓRIAS DE FORMADORES EM CURSO 

 
 

[...] Ao desenvolver uma história de vida, o indivíduo 

estabelece uma conexão coerente entre os diversos 

acontecimentos e experiências da vida que considera 

relevantes. O argumento, a trama ou assunto e sua 
possibilidade de recombinação é justamente o que dá 

uma certa versatilidade ao relato e, 
consequentemente, à vida narrada. A narração adquire 

unidade mediante uma continuidade temporal e uma 
interconexão e por isso requer, como elementos de 

sua configuração, trama argumentativa, sequência 

temporal, personagem e situação. A característica 

própria da autobiografia é ser uma construção e uma 

configuração da própria identidade, mais que um relato 

fiel da vida, que está sempre em projeto de vir a ser. 

Essa autointerpretação da própria vida permite torná-la 
inteligível ou atribuir-lhe significado (Bolívar, 2007, 

p.13). 

 

 

Neste capítulo, apresento as três narrativas autobiográficas 

registradas por meio de gravador, na modalidade face a face. São alunas de 

um curso de Pedagogia de uma universidade de um município da Grande São 

Paulo, selecionadas a partir de critérios que visaram contemplar os vários 

níveis de amadurecimento do graduando e sobretudo pelo fato de serem 

bolsistas; convidamos uma aluna do segundo semestre, outra do quarto 

semestre e a terceira do sexto e último semestre. São todas do sexo feminino; 

isto se justifica pelo fato de que estudantes de cursos de Pedagogia são, na 

grande maioria, do gênero feminino. Vamos distingui-las pelas letras A, B e C, 

para garantia do anonimato. 

 

3.1 Estratégias para realização de um sonho de infância 

 

(Antes deste primeiro depoimento da entrevistada que aqui chamarei 

de A, relatarei as condições a que fomos submetidos no dia da entrevista. 

Ao chegar à universidade, fomos conduzido a uma sala próxima da 

sala da coordenação do curso; talvez isso tenha inibido de alguma forma 
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algumas falas da entrevistada. Notei que, quando falava de assunto que 

envolvia a universidade, ela se aproximava de mim e falava um pouco mais 

baixo, Isso pode não ser tão relevante para a pesquisa neste momento, mas, 

mesmo assim, quero deixar anotado; no caso de incompreensão de algumas 

passagens, devemos recorrer à subjetividade da entrevista.  

É uma espécie de porta aberta para o imaginário, não 

descompromissado com o texto e o contexto, mas como espaço legítimo da 

criação humana.) 

 

Tenho 33 anos. Fiz o Magistério, terminei em 1996. Na época que 

tinha greve de professores, o campus era fechado; então, acabei não fazendo 

concursos. Fui para uma outra área, a área de vendas, que não tinha nada a 

ver com o magistério, fiquei trabalhando.  

Antes, fiz quatro meses de Faculdade de Pedagogia em Santos; 

cheguei a fazer quatro meses só, não cheguei a concluir o primeiro semestre. 

Meu pai teve problema de saúde, e eu dependia dele. À época, tive que parar a 

faculdade para ajudar em casa, pois eu dependia dele e tive que parar. Não 

tinha como continuar, porque ele parou de trabalhar, então a área da 

Pedagogia foi ficando cada vez mais distante para mim.  

Quando o governo Lula lançou o Prouni, eu fiquei pensando na ideia 

de voltar para a área que eu sempre quis, pensei: "Vou voltar a estudar. Vou 

voltar para a área da Pedagogia!" Só que eu fiquei com medo: "Já estou há 12 

anos afastada da escola, como eu vou fazer Enem? Não sei nem como 

começar a estudar." Meu marido me incentivou muito � "Vai, vai! Você vai 

conseguir!" 

Eu fui fazer meio que forçada, para falar a verdade. Tive uma boa 

nota no Enem; me escrevi no Programa Universidade Para Todos do governo 

federal. Acho que até hoje, do que eu vivi de política nestes 34 anos, este é o 

melhor programa que eu já vi, voltado assim pra gente de classe baixa. Com a 

nota do Enem, como foi boa, eu tive uma bolsa de 100% na Metodista. Não 

pensei duas vezes. Quando comecei, estava grávida de sete meses; então, 

mal comecei, já tive que pedir licença, e a Universidade me apoiou muito nisso 

tudo, para que eu não perdesse a bolsa. Os trabalhos que tinha que fazer em 

grupo fiz tudo em casa. Essa coisa da faculdade e maternidade me 
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acompanha. Fiquei dez anos tentando engravidar; quando consegui, também 

veio a faculdade; então foi os dois juntos, foi isso. Acredito muito nessa 

proposta do governo, o Prouni. Outros colegas que estão comigo também são 

bolsistas, e nossas histórias meio que se combinam assim, foi uma 

oportunidade. 

A LDB de 1996 diz que, para lecionar no Ensino Básico, o curso de 

Magistério não é suficiente e estipula um prazo para resolver essa questão; só 

passaria a valer a licenciatura plena em Pedagogia. Para mim foi frustrante. 

Nesse período, fiz o Cefam [Centro de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério]. Era um outro projeto: entrava às sete horas e saia às dezessete, 

eram dez horas, durante quatro anos. Então, foi assim meio frustrante, só que 

a LDB estende a validade do Magistério atá dezembro de 2010, que é quando 

me formo em Pedagogia por coincidência. O que para mim ia perder a validade 

vai ter qualidade com a Pedagogia. Estou na área, estou fazendo estágio em 

Pedagogia e estou gostando. 

A escola básica de 4 a 6 anos, a 1ª série eu fiz numa escola do 

bairro Assunção, na Emeb Carlos Gomes Cardim. Nessa época, estavam 

construindo o Sesi, e a minha mãe conseguiu uma vaga. Passei a estudar no 

Sesi, da 2ª até a 7ª série; na 8ª série, voltei para o público, fiz a 8ª série na EE 

Professora Clarice Magalhães de Castro. Depois, fui direto para o Cefam, fazer 

Magistério; lá eu era bolsista, recebia um salário mínimo por mês. Então, fiz os 

quatro anos, depois fui tentar fazer faculdade em Santos; não consegui bancar, 

parei por questões financeiras em virtude da doença do meu pai. 

Muitas coisas me surpreenderam na faculdade. Não querendo falar 

mal, mas, por exemplo, o que eu aprendi no Magistério até hoje está 

superando o que eu estou aprendendo na faculdade hoje no quarto semestre. 

Muitas falhas e tem coisas que deixam a desejar. Por isso, acredito que minha 

formação básica até chegar aqui está adequada para o que estou aprendendo, 

não está defasado, acredito assim.  

Escola pra mim é assim: existe professor bom, professor ruim, aluno 

bom, aluno ruim, entendeu? Eu tive uma 8ª série na educação estadual que, a 

meu ver, era péssima, mas eu vinha do Sesi, que era um colégio um pouco 

forte � não era um colégio particular, hoje em dia se paga alguma coisa para 

estudar lá, na minha época não se pagava, era para filho de industriário. Então, 
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quando cheguei na 8ª série, todo o conteúdo passado eu já sabia, já tinha 

aprendido na 7ª série, eu era a melhor aluna da 8ª série do colégio, sabe? 

O Magistério era muito didático, muito teórico. A gente confronta isso 

na sala de aula, quando vai para o estágio, passa ainda isso. Falta essa prática 

que, no nosso currículo, é tão importante e seria o estágio, ter os professores lá 

para nos orientar. O estágio nem sempre é do jeito que a faculdade pensa que 

é; então, eu acredito que falta um pouco isso. Mas, com a bagagem que eu 

trouxe do Magistério, eu consigo contornar algumas coisas, mas as minhas 

colegas que não fizeram Magistério não; quando temos trabalhos em grupo e 

pegamos os textos para ler, percebo que falta esta base para elas. Eu sinto 

falta do Magistério que o governo tirou como básico mesmo, sabe, acho que 

faltaria isso. 

Depois que eu terminei o Magistério foi que entrei em Santos. Só 

que não deu para eu trancar, pois não tinha feito nem um semestre. Então, fui 

quatro meses e não fui mais, desistente, Só depois de 12 anos, que fez no ano 

passado, é que eu voltei a estudar. 

Para mim, essa etapa da minha vida, esses 12 anos afastada... 

Venho de uma família que não acreditava na profissão de professora; ditadura, 

tudo aquilo que meus pais viveram, eles não acreditavam. Então, eu fui muito 

triste dentro de casa quando optei pelo Magistério na época do Ensino Médio. 

Naquela época, tinha técnico em plástico, técnico em química e outros. Meu pai 

queria que eu fosse para essa área. Eu não quis, quis o Magistério. Eu queria 

me especializar; na época tinha Pedagogia Inclusiva, hoje se faz uma pós na 

área da Pedagogia, e eu queria fazer nessa área. Aí foi que aconteceu de meu 

pai ficar doente. Meu pai é vivo ainda, mas teve sete derrames durante esse 

tempo todo. Como ele era uma pessoa bem "caxias", do Interior, minha mãe 

nunca pode trabalhar; os filhos não podiam trabalhar tinham que estudar. 

Então, ficou tudo a ver navios, a gente tinha que bancar tudo. 

Somos quatro. Eu sou a terceira irmã. As duas mais velhas, nós três 

somos do Interior; meu irmão é o único que nasceu em São Bernardo do 

Campo e o único que voltou para o Interior. Eu tenho 33 anos, a mais velha 

tem 41 e a outra, 37 anos; dos quatro filhos, eu sou a única que está fazendo 

uma faculdade, os outros nunca tiveram oportunidade de fazer. Minha irmã de 

41 anos conseguiu 50% na Uniban Administração no semestre passado. 
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Somos as duas que estão fazendo nível superior. Então, é muito gratificante, 

esse é um mérito meu, eu fui buscar essa bolsa, eu fui atrás, sabe? Eu podia 

ter virado uma dona de casa e pronto; não, eu vim atrás e vim para faculdade 

com um barrigão. "Vou se Deus está me dando essa oportunidade, tudo junto 

eu vou enfrentar!" Eu ter saído do Ensino Médio e não ter concluído a 

faculdade foi uma decepção tremenda. Eu queria ter feito; conheço pessoas 

que estudaram comigo no Magistério que hoje estão no mestrado com carreira 

pronta. Eu penso quanto tempo eu perdi, ao mesmo tempo eu penso na outra 

vida que eu vivi nesse período, que também foi importante, e pra mim hoje tá 

sendo uma experiência ótima o apoio da família, que antes não tinha. 

Hoje veem de outra maneira, entendeu? Meu marido acha muito 

importante para meu filho, a base estrutural dele. Meu marido tem só até a 7ª 

série do Ensino Fundamental II e ele tinha que trabalhar, não tinha tempo para 

estudar e hoje não tem paciência para estudar. É diferente de mim; ele me vê 

como a esperança da família, aquela luz no fundo do poço, regar a plantinha, 

pensando no futuro do meu filho. Olha, veja como são as coisas: até minha 

mãe � você veja como são as coisas � me incentivou a entrar; ela prestou 

ETE, passou e está fazendo enfermagem no Interior com 58 anos. Você vê 

como é a coisa: a educação foi se expandindo, e hoje tem outras pessoas na 

família estudando. A gente vê essas coisas do governo, acha que é ilusão, 

mais não: tá ali ao nosso alcance, depende do esforço. Eu fui semeando a 

questão da educação na família e está bem forte; tem mais sobrinhos que 

também estão fazendo faculdade; quer dizer, a tia conseguiu, e todos estão 

conseguindo. Como não tinha concluído naquela época, várias coisas 

aconteceram; minha casa até hoje não acabei, faz 12 anos que estou 

construindo. Então, era assim: ou você faz faculdade, ou compra cimento; ou 

faz faculdade, ou compra comida; então, é assim. Depois desse projeto que o 

presidente fez, realmente se abriu uma porta para mim; se não fosse isso, eu 

não teria voltado, não teria condições de fazer uma faculdade.  

Aqui no campus da faculdade, foi até engraçado, porque os bolsistas 

foram no primeiro semestre, eles vão te chamando, as aulas já tinham 

começado? As aulas começaram em fevereiro, eu fui em março; depois de dois 

dias, veio outro e outro. Como nós fomos os últimos a chegar à sala de aula, 

passamos a ser chamados de "o grupinho dos bolsistas", e até hoje a maioria 
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no grupo é dos bolsistas. A relação é boa, e eu não vejo diferença no 

tratamento de professores comigo e outros que não são bolsistas. Em relação 

a outros tipos de bolsa além do Prouni, eu acho que só tem uma pessoa na 

nossa sala, que prestou pela Metodista, e não sei que tipo de bolsa é.  

Em relação a minha família, foi o que eu falei: só expandiu. Hoje eles 

pensam em terminar, especializar em outras coisas. Sabe as colegas bolsistas 

que estudam comigo? Pelo que vejo da trajetória delas, nenhuma estudou em 

escola particular; só uma moça que fez desde o Infantil até o Médio na 

Termomecânica, que não e particular; é uma instituição? Então eu vejo que, 

para o Prouni, não dá se for em escola particular; é também por renda que 

classifica. Normal, graças a Deus. Essa turma, acredito que eles não veem 

diferença; assim, eu acho que nem todos sabem quem realmente é bolsista, se 

é 100%, 50%; ninguém fica tratando assim, procurando saber.  

No primeiro semestre, nós tivemos um trabalho: seria uma 

apresentação em que cada um teria que contar essa trajetória. Infelizmente, no 

primeiro semestre não tinha computador em casa, e não tenho esse trabalho 

salvo, porque, se tivesse esse trabalho, poderia te dar uma cópia. Foi entregue 

para professora Cleonice e, como não fiquei com uma cópia, o original ficou 

com ela. Pra mim, nesses 12 anos eu não tive acesso ao computador; vim ter 

contato com o computador na universidade; por causa da universidade, pra 

mim foi uma vitória na trajetória da educação, porque, quando eu fiz o 

Magistério, 12 anos atrás, não tinha ainda esse negocio de internet. Quando 

entrei na faculdade, foi uma grande dificuldade para mim, porque tinha que 

entregar os trabalhos, tudo formatado, e eu entregava meus trabalhos todos 

escritos a caneta, no Magistério. Quando cheguei aqui, entreguei meu primeiro 

trabalho escrito a caneta; a professora, ela disse assim: "Carla, tem uma norma 

para entregar trabalho, tem uma formatação." Aí, eu cai do cavalo. Pra mim, a 

adaptação foi rápida, mas dolorida para poder acompanhar, porque senão eu 

não ia conseguir. Financiei um computador e fui aprendendo. Até tem uma 

amiga que faz os trabalhos, por ela já trabalhar com computador; no começo, 

ela que me ensinava, eu não sabia nem colocar acento; pra mim, era um 

monstro. 

O que é a tecnologia, não? Ou aprende ou aprende! Então, a 

maioria dos trabalhos do primeiro semestre, por eu ter feito em casa, porque 
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estava de licença, por não ter computador, eu não fiquei com cópia nenhuma. 

Os trabalhos eu fazia por escrito e pedia para um sobrinho digitar, para eu 

poder entregar; não sei se ele salvou alguma coisa, acredito que não. Então, 

acabei não ficando com nenhum trabalho da trajetória de vida até a 

universidade, que elas queriam saber até a faculdade, 

Eu fiquei pensando nisso que você falou e lembrei desse trabalho. Aí 

eu digo: talvez esteja nos arquivos da faculdade. Mas, depois de quatro 

semestres, eu não sei. Ela nesse semestre é nossa professora de pré-projeto 

de TCC. 

No Ensino Médio, era por matérias; você pegava o caderno e dividia 

com as matérias. Aqui era por módulo, módulo um junto com módulo dois � 

então, eu falava: "Gente, o que é isso?" Não se escreve na faculdade; a bem 

dizer, é muito xérox, muitas apostilas; então, se escreve pouco. Até hoje tenho 

o mesmo caderno. Nossa!, mas o computador também foi uma tortura que tive 

que aprender a lidar com ela, porque eu não sabia nada, e os professores não 

viam isso, eles não conhecem quem sabe, e para eles era um absurdo você 

falar que não sabia mexer no computador; você tinha a obrigação de saber, só 

que eu acho que a gente devia ter um cursinho para quem não sabia nada. Na 

minha sala, tinha 84 alunos e 80% sabiam computação e uns 20% não sabiam. 

Teve pessoas que desistiram no primeiro semestre por conta dessa dificuldade. 

Imagina eu, grávida, de licença, para fazer meus trabalhos, ligava para minha 

sobrinha, e ela digitava pelo telefone; então ficava assim, sabe?, do jeito que 

dava. Eu sabia digitar, mas não adiantava nada, pois não sabia como usar os 

recursos do computador. 

Graças a Deus, quanto ao conteúdo dos trabalhos, os professores 

sempre gostaram. Nunca tive problemas, e os trabalhos realizados em grupo 

também. Eu digitava os trabalhos, mas meu problema era a formatação. Tive 

dificuldade na minha licença, por conta das faltas à faculdade que não tinha 

abonado; minhas notas estavam certas, mas eu estava com faltas. Eu tive que 

ficar todos os dias no pé deles, para que regularizassem minha situação, pois 

poderia perder minha bolsa e nem conseguir fazer a matricula do próximo 

semestre. Eles tinham que tirar essas faltas, pois, pela lei, eu estava 

amparada; eu estava reprovada pela quantidade de faltas, e é isso que eles 



 42 

mandam para o Prouni. Então, o Prouni queria cancelar a bolsa. Eu disse: 

"Não, eu tô amparada pela lei, vocês tem que dar um jeito!" 

Nesse período, foi um estresse muito grande, porque, você imagina 

só, de seis em seis horas eu tinha que amamentar, eu tinha um recém-nascido. 

Trabalho para entregar, a situação: eu vinha com ele para dar de mamar, 

sabe? E, tendo trabalho para fazer, eu ficava a madrugada inteira pra poder 

fazer o trabalho, porque, como era novo, até o modo de fazer o trabalho era 

novo, a confecção era nova. Aqui, eles que estavam aqui tinham a orientação 

dos professores para fazer. Eu, não; eu tava sozinha em casa. 

Graças a Deus, meu marido, ele que foi incentivando, que eu vou 

conseguir, nós vamos conseguir. Eu deixava leite congelado para ele dar para o 

bebê. Quando eu voltei no segundo semestre, meu filho tinha um mês; deixava 

leite congelado para meu marido dar, e eu vinha para cá (a universidade), 

pensando nas dificuldades. Eu podia pensar: "Eu já consegui a bolsa; então, se 

eu conseguir média 7, tá bom!" Mas na minha cabeça não é assim: eu tô aqui, a 

bolsa foi mérito meu? Foi. 

Eu quero fazer o melhor. Sempre fui muito exigente em relação a 

isso: se eu achava que aquilo não estava bom, preferia não entregar. "Ah!", eu 

pensava, "vou desistir, jogar as cartas!". Acabei com a ajuda do meu marido. A 

minha irmã também me ajudou muito: eu não tinha computador, ia para a casa 

dela, e ela me deixava à vontade, usava internet, enquanto ela ficava cuidando 

do bebê. Tive um apoio que para mim foi fundamental. Minha mãe morava no 

Interior, era só meu marido para me ajudar em casa. Meu marido não era nada 

delicado, ele segurava o menino de um jeito que eu pensava que ele ia quebrar 

o menino. Foi conturbado, mas, graças a Deus, deu para dar a volta por cima.  

Teve também a professora Mara, que ajudou com essa parte 

burocrática, a professora Claudia. Ela foi uma mãe para mim nesse primeiro 

semestre. "Não sei se vou consegui entregar o trabalho."; "Depois você me 

entrega!" Eu não conseguia dormir, tinha insônia, sabe? Os professores vinham 

no corredor atrás de mim � e o trabalho � foi uma época bem conturbada. Já 

passou, e o bebê continua acordando de madrugada, de três em três horas, 

mesmo depois de um ano e meio, inclusive sábado, porque eu só tenho de 

madrugada para estudar, de manhã eu trabalho, à noite vou à faculdade, eu 

começo às onze e trinta. Três horas é o limite, para eu poder descansar um 
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pouco; no sábado, às vezes, fico até três e quarenta e cinco, como é fim de 

semana. Fora o bebê, porque para fazer uma mamadeira, não tem uma 

dinâmica, tudo é uma dificuldade na minha vida. Nada foi fácil, Raimundo, tudo 

foi assim. Para conseguir tive que batalhar, ir atrás; não tive nada de mão 

beijada, de pai, de mãe, que ganhou alguma herança, nada. Isso tudo é que 

nem pé de cobra: todo mundo fala, mas ninguém vê. Sempre foi assim uma 

dificuldade. Nesses 12 anos que fiquei sem estudar, eu estava construindo; eu 

moro numa área de manancial, e já tinha toda essa dificuldade também. 

Pinheirinho, não sei se você conhece? Ali perto do Jardim Represa. Então você 

conhece o Pinheirinho. É difícil de vir para cá a gente que mora para lá; ainda 

bem que tem o 13. Então, nesses 12 anos que fiquei parada, meu marido 

sofreu um acidente: ele fraturou a coluna. 

A educação avançou muito. Eu tinha que trabalhar, não tinha como 

pensar em estudar. Fiz até uns cursinhos nas Emipes, apenas como válvula de 

escape para ocupar a cabeça. Quando veio essa política do Prouni, meu 

marido ficou incentivando: "Vai! Foi o que você sempre quis!" 

Foi por eu ter que trabalhar de imediato � na época, era só através 

de concurso público, e eu não podia ficar esperando por concurso, eu 

precisava trabalhar � que fui trabalhar de vendedora, e fiquei com vendas 

bastante tempo: fiquei uns dez anos, eu nem imaginava. Ficou muito distante 

esse negócio de ser professora, que era um sonho de infância, foi ficando cada 

vez mais distante. 

O que me acendeu novamente foi o fato de estar na faculdade; 

agora penso em fazer uma pós-graduação. Não estou pensando em terminar e 

parar; vou esperar o governo abrir novas oportunidades. Quero dar 

continuidade, vou dar aulas. Ainda não decidi, mas quero fazer uma pós. Tem 

cada coisa que acontece na nossa vida, e a gente fica se questionando porque 

acontece. Tudo de ruim que aconteceu na minha vida e na do meu marido, nós 

conseguimos dar umas voltas, porque depois da tempestade sempre vem a 

bonança. 

O primeiro semestre eu fechei com as médias mesmo, 7, porque dos 

trabalhos feito em grupo eu não participei de nenhum. Então, eu não participei 

de muitas atividades, e os professores foram bem claros, que não podiam me 

deixar com 10, porque teve gente que fez vários trabalhos. Eu entendi e fiquei 



 44 

feliz, porque teve gente que ficou aqui (frequentando) e ficou de depê. Tudo 

que pude levar para casa e estudar eu levei, até mesmo para quando voltar no 

segundo semestre não ficar para trás, entendeu? No segundo semestre, eu já 

estava com a cabeça um pouco mais aberta em relação aos módulos, como 

seriam as avaliações, essa parte da faculdade, mesmo assim tinha trabalho... A 

parte tecnológica foi que mais pegou, no segundo semestre... No terceiro, um 

jornal, no quarto, uma revista; quer dizer, você escrever um texto é uma coisa, 

mas também não é tão fácil, agora fazer diagramação, photoshop, essas 

coisas todas, eu não sei. Tem muita coisa que eu não domino. A tecnologia: eu 

tenho a sorte de ter uma pessoa no grupo que sabe muito disso, então a gente 

faz uma troca. Para o grupo poder dar conta, em relação a conteúdo, por eu ter 

feito Magistério, eu achei que não foi tão difícil. No Magistério, eu tive 

Psicologia da Educação, Historia da Educação, Sociologia da Educação: são 

matérias que tem na faculdade e que eu já tive uma base antes... Tem uma 

moça no meu grupo que, quando eu fiz estágio no Magistério, ela era aluna, 

para você ver como são as coisas, como o mundo da voltas. Para ela é 

supernova essa história da psicologia, esse negocio de estar lidando com a 

criança. No Magistério, a gente tinha três mil horas de estágio. 

Exatamente. O Ensino Técnico está me ajudando muito hoje em dia. 

Eu achei que, por eu ter ficado 12 anos afastada � em relação a conteúdo não 

está defasado, até porque são pesquisas, e os autores quase nunca mudam. 

Eu li Paulo Freire em 1994, estou lendo em 2009; quando eu entrei, as 

meninas acharam estranho, mas para mim já era familiar. A gente acaba 

desenvolvendo melhor. Para você ter uma ideia: eu tenho livros guardados do 

Magistério que estou usando hoje. Sabe que às vezes eu acho que aqui acaba 

deixando um pouco a desejar em relação ao que já aprendi no Magistério? 

A princípio, eu pensei nisso que você falou: se a gente estivesse 

num país onde as condições fossem melhor distribuídas, isso não ia acontecer. 

Eu jamais pensei que um dia ia fazer faculdade com uma pessoa que um dia 

eu ajudei, auxiliei, observei o seu desenvolvimento. 

A universidade foi sempre uma coisa muito distante para o filho do 

pobre. Eu, quando terminei o Magistério e entrei logo em seguida na faculdade, 

eu sabia que não ia terminar, porque era muito difícil para o meu pai me manter 

naquela faculdade e se eu não fosse trabalhar para me manter, eu não ia ter. A 
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vida foi tomando outra direção, e a mensalidade não é só quinhentos reais, tem 

outras coisas, como alimentação, transporte... Entra toda essa parte, que é 

muito caro. Então, é isso, muito distante de mim mesmo. Eu já cheguei a 

pensar assim que comprar um carro é mais fácil que fazer uma faculdade: 

compro o carro, depois vendo e pago a faculdade. Só que isso também não vai 

funcionar, entendeu? 

Minha esperança veio mesmo com esse projeto [Prouni]. Não sou 

petista, mas defendo muito essa iniciativa do presidente [Lula]. Na época do 

FHC, foi uma época difícil na minha vida, por conta da saúde do meu marido; a 

inflação estava muito alta, a casa parou do jeito que parou, começou o Bolsa 

Família � tem gente da minha família que recebe o Bolsa Família �, foram 

surgindo esses programas destinados a nossa classe, que é um pouco 

desfavorecida. Foi nesse programa [Prouni] que eu vi a esperança. Fiquei 

sabendo que a mulher de um amigo do meu marido conseguiu; aí ele chegou 

em casa falando sobre isso. Na verdade, eu nem estava muito por dentro. 

"Olha a mulher do meu amigo fez um tal de Enem, conseguiu uma nota e está 

fazendo faculdade no Anchieta, porque você não tenta?" Mas o que eu tenho 

que estudar para passar no Enem? Por onde começar? Fiquei perdida, Aí fui 

atrás: minha irmã me chamou na casa dela, onde pude pesquisar as provas 

antigas do Enem. Dei uma estudadinha meio que por cima, fui lá e consegui. 

Então eu vi isso, é concreto para mim, pegar esse sonho, porque antes do 

Lula, nos outros governos, eu não via nada disso.  

Na época do Collor, eu participei das manifestações dos caras-

pintadas. Foi o maior momento político meu: saía para a Paulista, fazia 

manifestações. Aquilo para mim foi importante. Hoje eu não vejo isso na 

faculdade tem uma geração que não corre atrás de nada, porque para essa 

geração já vem tudo pronto. A gente fazia passeata para consegui passe livre; 

essa questão política na juventude eu não vejo, talvez tivesse muito mais bolsas 

se as pessoas fossem atrás desse projeto e brigassem, mas não, a gente tem 

uma geração que esta muito acomodada, não sei...  

Eu estudei numa época que já tinha acabado a ditadura, mas os 

professores foram formados na ditadura. Eu tive uma educação gratuita, mas 

meio que autoritária. Eu tinha que estudar, tinha horário para estudar. Eu vejo 

aqui na Metodista: a gente assinou uma conduta, e no meio do curso eles 
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mudam tudo e ninguém briga por isso, ninguém junta para discutir, então eu 

vejo uma geração muito acomodada... Por isso eu defendo essas coisas do 

presidente atual, porque ele tem essa visão de que as coisas têm que ser 

transformadas... Não sei se é porque ele foi considerado o pai das greves aqui 

no ABC... Ele foi pobre, ele tem essa visão... São programas que, na 

sinceridade, eu nunca vi... Só sei que isso está sendo propagado agora. Estou 

tendo conhecimento desses programas agora, nesses 12 anos não vi nenhum 

programa que me desse a expectativa de voltar a estudar... Muito pelo 

contrário: as coisas eram contadas, eram racionadas, eram difíceis mesmo, 

muito difíceis, entendeu? Então eu só tive oportunidade no governo atual, e 

está me ajudando. 

A ditadura acabou em 1985; em 1986, eu estava na 1ª série. Então a 

cabeça deles estava com aquela mentalidade ditatorial. Foi uma educação 

totalmente autoritária, tradicional mesmo. No Magistério já estava mais aberto, 

foi quando estava se difundindo no Brasil o construtivismo, com Emilia Ferreiro, 

Paulo Freire, com essas ideias. Eu tive ótimos professores, no Magistério, que 

eram contra a ditadura... Eles tinham uma educação mais diferente, mais 

didática, onde a gente podia fazer crítica sobre aquilo, entregar para o 

professor criticando, lógico que seriam construtivas... Eu passei por uma 

educação tradicional e passei por uma educação mais moderna... Hoje, 

olhando para o processo que eu estou hoje na faculdade, foi de uma grandeza 

infinita, por eu ter que questionar esse tipo de educação na Pedagogia e por ter 

vivido esse período para assim... Não foi muito difícil para eu ter trazido essa 

experiência comigo. Eu achei que ia ser mais difícil, por ter passado 12 anos 

afastada, mas não: contribuiu até, entendeu?  

Às vezes confronta, porque nem tudo que a gente aprende aqui é 

igual na prática e vice-versa. No colégio onde estou fazendo estágio, eu não 

vejo esse tratamento dos professores e, sim, dos alunos com os professores; 

por ser uma escola elitizada, as crianças são sem limites. Quando eu fiz 

estágio no Magistério, eu fiz em escola de periferia, e era bem diferente. Por 

morar também na periferia, a gente tinha contato com os familiares. De 

repente, eu vim fazer estagio em uma escola de centro, onde, para estudar no 

Ensino Fundamental, a mensalidade é mais cara que a faculdade que estou 

fazendo.  
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Mas, em relação aos conteúdos, eu admiro os professores, eles 

fazem um trabalho muito bom, é mais dinâmico, sabe? É ensino apostilado, 

preparado pelo sistema UNO, mas eles trabalham numa didática que é 

excelente.  

Agora: o que eu vejo é que a diferença está no comportamento da 

criança, porque aquela criança que passa o período integral, que o pai chega a 

pagar 1.300, 1.400 reais para o filho de 8-9 nove anos ficar na escola... A 

criança não respeita ninguém, porque o pai tá pagando, é essa visão que eles 

têm. Na minha época, o respeito que eu tinha pelo professor era o mesmo que 

eu tinha pelo meu pai, minha mãe, dentro de casa... Professor era visto como 

um cuidador mesmo; hoje em dia não existe isso na escola... Não sei na escola 

pública, porque... Na escola particular, as crianças não dão valor àquilo que 

estão comendo, ao material, sabe? Hoje, no meu estágio, eu estou aprendendo 

aquilo que eu não quero para o meu filho: essa relação de valor. Eu nunca 

estudei em colégio particular, e quando a gente vê que realmente é o dinheiro 

que prevalece. 

Tem muita teoria que é muito bonita. Quando eu fiz o Magistério, eu 

achava que a educação ia mudar o mundo. Eu não acredito que a educação 

venha a ser igualitária um dia, que todo mundo vai ter direito, acesso ao 

conteúdo e tal. Pode ser que nessa parte de conteúdo sim, mas, na parte mais 

psicológica da coisa, eu acredito que não, porque são professores formados 

diferentes, em diferentes contextos, tudo é diferente: não tem como dizer que 

todas as crianças, em 2010, que ingressarem, vão se formar da mesma 

maneira. Eu acredito que não: a escola pública vai ser sempre a escola pública, 

a escola particular vai ser sempre a escola particular. É como a inclusão: se 

discute tanto a inclusão, muita coisa linda na inclusão, mas tem coisa que a 

gente sabe que, na prática, fica difícil de desenvolver. O professor inclui o 

aluno, a escola inclui o aluno, mas o aluno exclui o aluno. São tantos fatores a 

serem trabalhados... Deixar tudo igual, mesmo com anos e anos, eu acredito 

que não fica. É como eu já ti disse: tem escola boa, escola ruim, aluno bom, 

aluno ruim; então o aluno tem que buscar... Eu fui buscar coisa que pudesse 

me ajudar... Eu acredito muito nisso, vai do aluno junto com o professor buscar 

um caminho... O Ministério da Educação nunca vai dar conta de tudo. Hoje, o 

que se aprende no Nordeste se aprende em São Paulo; o conteúdo é 
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igualitário, mas a forma é diferente... Eu acho que isso nunca vai mudar, vai ser 

sempre de um jeito. 

Nesse sentido de privilegiar, o que a gente vê é uma universidade 

que � sabemos que é difícil entrar na USP, e os privilegiados são pessoas que 

vieram da escola particular e acabam se colocando, porque o Ensino Médio 

deles já é formado para isso, eles ficam só em cima de vestibular. Já é 

diferente da escola pública, que acaba excluindo alguns. O privilegiado, na 

parte infantil, eu acredito que não, por que... Eu acredito que acaba... Até a 

política hoje com todas essas leis acaba... Agora: em relação ao Prouni, a 

bolsa do Prouni, eu acho que é igual para todos, depois que eu conseguir 

entrar... Eu acho que vai da vontade de cada um, já não é mais o sistema que 

inclui... Eu acredito que está no alcance de todos, entendeu? Tem que correr, 

porque não vai vir bater na porta... 

Eu vejo dessa maneira mesmo: foi um atalho que o governo criou 

para amenizar. Agora: pior seria se não tivesse. Na época que eu fazia 

Magistério, tinha uma bolsa da Prefeitura aqui mesmo de São Bernardo; acho 

que nem existe mais esse tipo de bolsa e eu não via isso como uma vantagem 

assim... A bolsa como que, quando eu me formar, vou ter que trabalhar três 

anos de graça para a Prefeitura... A minha vida eu preciso viver, então eu não 

via isso como vantagem. Eu conheço gente que até hoje tem o nome sujo por 

conta desses programas de financiamento de bolsa, que nunca vi vantagem 

nisso � pegou o canudo, mas está com o nome sujo. No Prouni, você 

conseguiu a bolsa, você não tem vínculo nenhum; depois, você vai trabalhar 

para o governo, não; ele está te oferecendo uma formação, entendeu?  

Eu acho que deveria ter mais atalhos... E as instituições particulares 

primeiro... É, esse ano, por exemplo, não fechou uma turma de Pedagogia... 

Tem professor que não tem toda a carga... Porque que não fez uma turma de 

Pedagogia neste semestre... O mundo passou por uma crise econômica, vai... 

Não é todo mundo hoje que tem condições de pagar faculdade... Área de 

Pedagogia, que quem vem da Pedagogia dificilmente... Ninguém mais quer 

fazer Pedagogia, quem vem dessa área geralmente é quem já vem de uma 

escola pública... Ter mais atrativo de bolsa... Mesmo que ela não receba 

aquela bolsa... De valor integral... É melhor do que nada. Eu penso dessa 

maneira... Mais vagas para bolsista... Não se teve uma turma de Pedagogia 
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neste semestre: este problema vai se arrastar por três anos... É três anos ali, 

uma janela... Nesse curso ia ter dez bolsistas do Prouni, e se a gente 

aumentasse essa quantidade de bolsas... Para ver se a turma de 20 passaria 

para 30 e... A faculdade não vai perder, ela recebe adiantado ainda. É diferente 

de quem paga com atraso, entendeu? Vamos abrir uma quantidade de vagas 

para bolsistas. Os dois estão ganhando. Acho que iria criar mais atalho. O ideal 

é que tivesse universidade federal nos municípios do ABC, mas eu acredito 

que ainda pode ser realizado... Se for muito distante... Eu acredito muito nesse 

projeto de parceria, parceria com empresas... Se tudo isso fosse aumentando. 

 

3.2 De Chopin a Orlando Reis 

 

Eu comecei a estudar � a primeira vez que eu tentei entrar na 

universidade, não me lembro exatamente o ano. Mas nós somos cinco irmãos. 

Era muito difícil na época, pra minha mãe, porque só tinha a gente, e apenas 

dois trabalhavam e os outros três, não. 

E eu sempre quis fazer faculdade, fazer o curso de Pedagogia, 

porque sempre gostei de escola, de criança. Gosto muito de ler, de escrever, 

então queria fazer. Mas a primeira vez que fui fazer o curso foi naquele tempo 

do Collor, que eu me lembro que eu trabalhava numa metalúrgica. E a primeira 

vez, quando eu fui fazer a matricula, era um preço, no primeiro mês de 

faculdade foi outro preço, no segundo foi outro; quando eu estava no quinto 

mês, o preço já estava igual ao salário que eu ganhava. Tive que parar. Foi na 

Universidade São Francisco, no Largo do Pari. Na segunda vez, tentei 

vestibular, passei, fui fazer vestibular na Unicsul. Passei, comecei a estudar 

Pedagogia mesmo, mas no terceiro ano tive que parar de novo, porque todo 

mundo ficou desempregado em casa, aí tive que parar de novo.  

Quando eu consegui aqui, foi a terceira vez, que foi com uma bolsa 

do Educafro. Eu tava dando aula de Inglês lá em Guaianases � porque, 

mesmo com esses problemas, eu consegui ficar um tempão no curso de Inglês, 

porque era o curso que eu dava umas aulas particulares em Guaianases � e 

eu conheci uma professora que dava aula pra gente e ela perguntou se eu 

queria dar aulas pra eles no Educafro, que é um curso preparatório pré-

vestibular e pode ser que você consiga até uma bolsa para estudar, para fazer 
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faculdade. Aí, eu peguei e comecei a fazer o cursinho da Educafro e consegui 

a bolsa. Aí, vim para cá, para a Metodista. Só que é muito longe, longe demais, 

e nessa época eu não estava trabalhando, só fazia isso, dava umas aulinhas e 

dava aulas voluntárias no curso da Educafro para poder sustentar meu curso 

aqui � porque na Educafro, quando você consegue a bolsa, tem que fazer o 

trabalho, tem que continuar com o voluntariado. Mas aí, quando eu cheguei ao 

terceiro semestre, eu vi que não estava dando para poder conciliar as 

atividades da Educafro com a faculdade. Tive que parar, mas mesmo assim eu 

mantive a bolsa: a Metodista me manteve a bolsa, e a Educafro também; as 

coisas que eu tenho que acertar lá eu posso acertar depois, quando eu estiver 

trabalhando.  

Mas continua sendo difícil. Desde o primeiro mês, as coisas estão 

sendo difíceis... Já no segundo mês na faculdade, as colegas nem me 

conheciam direito na sala e fizeram vaquinha para me ajudar, já no segundo 

mês, porque estava complicado. Primeiro que eu não conhecia para cá, eu 

vinha de Guaianases para cá de uma forma que eu gastava muito mais e eu 

ainda não tinha o bilhete de estudante, então era nove reais por dia e eu não 

tinha, às vezes não tinha; já teve dia de eu faltar, ter que escolher um dia para 

faltar, porque não dava o dinheiro para a semana toda... E as meninas sempre 

me ajudando... Umas amigas também de Guaianases também que me ajudam, 

e minha família me ajuda muito pouco, porque ninguém lá tem um emprego 

bom, todo mundo vive de emprego informal, então fica difícil para eles me 

ajudarem. 

A minha bolsa é de 80%, e eu gosto muito dessa faculdade, desse 

curso. Eu acho que eu não tive grandes dificuldades, porque eu sempre gostei 

muito de ler, de escrever, então desde o começo eu gosto bastante de fazer 

anotações, eu faço muitas anotações; tudo que o professor fala, a maioria das 

coisas, eu anoto; eu procuro as coisas mais importantes, mas aí eu me 

empolgo e anoto tudo. Mas, quando eu comecei a estudar, eu senti uma 

dificuldade: por exemplo, no primário, quando eu passei para o ginásio, às 

vezes eu estava estudando alguma coisa, aí, sei lá, de repente parecia que 

tinha tido um corte; sempre os professores passavam umas coisas, aí, daqui a 

pouco, parecia que eu não entendia mais aquilo, aí eu ficava me perguntando, 

por que será?  
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Na verdade, eu sempre tive tanta curiosidade para estudar, sempre 

tive tanto entusiasmo. Nunca fui aquela pessoa de fazer corpo mole, sempre 

gostei de escrever; então, o que eu mais gostava era de fazer redação, até 

hoje eu gosto. As coisas que as pessoas achavam ruim no tempo de ginásio e 

colégio, que era Língua Portuguesa, análise sintática, essas coisas, eu sempre 

gostei; então eu ficava pensando, às vezes, por que será que tem essas coisas 

que eu não entendo? Será que a minha inteligência é curta? Mas não é. Aí eu 

queria procurar um jeito de melhorar, de estudar melhor, mas muitas vezes eu 

me debatia sozinha, porque não tinha como. Eu me lembro que, quando eu 

estava terminando o colégio, eu tentei fazer Biologia, aí eu queria fazer Biologia 

na USP, eu sempre quis estudar na USP, mas sempre estudei em escola 

pública em Guaianases. Quando eu terminei o colégio, eu tentei o vestibular 

para a USP e eu passei, na primeira fase. Quando eu entrei lá, eu falei: "Nossa, 

que lugar maravilhoso! Puxa, como é bom quando a gente vai à USP, é uma 

coisa maravilhosa!..." Aí eu passei, mas só passei na primeira fase, na segunda 

não passei. Aí fiquei muito arrasada, deixei isso de lado, continuei trabalhando, 

e a vida foi passando. Depois eu vi também que eu não gosto de nenhum 

animal, nem inseto, eu tenho pavor de inseto, mas eu não gosto; aí o povo 

falava para mim" "Mas se for fazer Biologia, aí vai ter que fazer experiência 

com bichinhos." Aí desisti desse negócio de Biologia.  

E como eu também gostava muito de escola, eu fiquei pensando: 

"Poxa vida, gosto tanto de escola, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de 

desenhar, gosto de fazer tanta coisa, e gosto de ensinar as crianças!" � 

porque eu ensinava meus irmãos em casa, meus primos. Falei: "Ah, deveria 

ser professora, fazer curso de professora!" Mas quando eu resolvi isso, já não 

tinha mais Magistério, não tinha mais o curso de Magistério, estava quase 

extinto. Aí resolvi fazer Pedagogia. No começo, quando foi a primeira vez que 

prestei vestibular, lá na Universidade São Francisco, as pessoas que 

estudavam na minha sala, principalmente aquelas que já eram professoras, 

elas falavam assim: "Ah, você não vai conseguir, não! Porque para dar aula 

tem que ter Magistério, como você vai prestar concurso se não tem 

Magistério?" Aí já fiquei arrasada... Mas pensei: "Não, as coisas vão mudando, 

algum jeito vai ter que dar!", e eu continuei. Então, é uma coisa que eu gosto 

bastante. Assim o magistério, dar aula. 
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Depois comecei a dar aula de Inglês em Guaianases. Eu tinha aluno 

infantil, tinha três adolescentes... E, por incrível que pareça, tinha quatro 

mulheres que faziam curso comigo de Inglês à noite e já eram pessoas de 

idade, sabe? Que queriam aprender, que tiveram vontade. Então aí comecei a 

dar aula. 

Depois que consegui a oportunidade de dar o curso na Educafro, eu 

fiquei pensando: "Eu nunca tinha dado aula assim numa sala de aula cheia de 

gente..." Mas aí eu pensei: "O quê? Vou perder a oportunidade de ganhar uma 

bolsa?" Aí peguei e enfrentei, mas olha, vou te falar: as primeiras aulas, eu 

fiquei apavorada. Mas depois fiquei desencantada de dar aula para essa faixa 

etária, assim, adolescente... e mais velhos, porque, não sei... Principalmente na 

escola pública, eles parecem que fazem muito pouco caso de professor. No 

curso da Educafro, era diferente, porque estava todo mundo ali com vontade de 

ter uma bolsa. Então eles se aplicavam um pouco mais. Procuravam dar mais 

atenção para gente. Mas eu via, de uma forma geral, que os professores 

estavam bem, como diria, bem estressados com os alunos. Mas apesar disso 

eu nunca desanimei, nunca falei assim: "Não quero mais isso para mim, não!"... 

Se tiver uma coisa que sou apaixonada é por professores... Porque durante 

minha vida todinha, todos os meus professores foram maravilhosos, não tenho 

trauma de professores... Então eu adoro professor. Se tiver uma coisa que eu 

gosto, que sou apaixonada, é por professor. Aí, conforme você vai crescendo, 

no primário você tem um tipo de professor, no ginásio é outro completamente 

diferente, no colégio também. E quando chega à faculdade? Ai, meu Deus! A 

gente fica de queixo caído. Nossa Senhora!... Aí minha paixão só aumenta . Eu 

quero ser uma boa professora, mas é difícil... 

Nunca fui pra creche, ensino infantil, nada... Eu ficava em casa com 

minha mãe. Aí, quando eu estava com seis anos e meio, ela falou: "No ano que 

vem, você vai entrar para a escola. Então, precisamos começar a treinar para 

você aprender a pegar no lápis, a fazer umas letrinhas..." Aí que começou a 

ensinar, minha mãe. E ela ensinava. A gente não tinha caderno, mas ela 

ensinava assim mesmo; qualquer papel, ela ensinava. E eu me lembro que, 

quando entrei no 1º ano... Até no começo, quando ela começou a ensinar as 

primeiras letras eu gostei; no primeiro momento eu gostei, depois já encontrei 

mais dificuldade, aí não queria mais fazer. Aí ela dizia: "Não, mas tem que 
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aprender!... Porque logo você vai estar com 7 anos, vai fazer o 1º ano!... Como 

você vai entrar na escola sem saber nem pegar num lápis direito?" Então, quer 

dizer, eu vi que aquilo me adiantou muito. Na minha sala do 1º ano, eu me 

lembro que muitos alunos que tinham dificuldade apertavam bem o lápis no 

papel, e eu não fazia mais isso, porque passei seis meses treinando com a 

minha mãe. Então, desde aí eu já comecei a caprichar no caderno; eu 

detestava caderno com orelha, caderno sujo � "viche", eu tinha pavor! Então 

os meus nunca ficavam assim; é lógico que no começo, você muito criança, 

então.  

Mas eu não tive educação infantil, foi minha mãe que me ensinou as 

primeiras letras. E quando começou a desenvolver a escola que eu comecei a 

estudar matemática, essas coisas. Chegou um ponto que ela não sabia me 

ensinar. Porque minha mãe, o tempo que ela estudou, seria agora equivalente 

à 4ª série... Ela não sabia muita coisa, e meu pai se julgava o máximo, mas ele 

também não tinha estudado muito. O que ele estudou agora seria o colégio, 

mas ele se julgava um doutor. Então, quando ele via minha mãe ensinando 

para mim, ele falava: "É, você fica aí querendo dar uma de professora, mas 

daqui a pouco eles vão passar você!" Aí, ela: "Mas é lógico, é natural, eles são 

crianças... Eles estão estudando, daqui a pouco eles vão saber mais do que 

eu. Isso é natural!" Então ela me ensinava com bastante carinho; meu pai já 

não era tão carinhoso, e pior que foi ele que me ensinou matemática. E eu já 

não gosto muito de matemática, nunca gostei. Você sabe que criança é 

curiosa, criança não tem isso assim de, quando está para aprender uma coisa 

nova, ela não fazia assim logo: "Não gosto!"... Criança é curiosa. Depende da 

maneira como você ensina. Se você tem paciência, procura mostrar 

alternativas de ensinar, a criança não pega trauma. Mas eu já comecei a 

desgostar de matemática, porque meu pai para ensinar era uma lástima... 

Sabe, era aquele do chicote. Ele só apagava o que estava errado e dizia: "Faça 

de novo, faça de novo!" Até uma hora que ele se enchia e puxava a orelha, 

dava cascudo. Não era que nem minha mãe. Então era difícil a coisa, mas 

mesmo assim, por isso que eu não sou muito ligada nessas coisas de cálculo. 

Um dia ainda vou fazer um curso de Matemática, com um professor que possa 

me tirar esse trauma, mas eu ainda tenho esperança. 
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Olha, quando eu comecei no Ensino Médio, a gente vem, primeiro 

tem o ginásio e depois... Não, primeiro primário, depois o ginásio, depois o 

colégio, aí estava no ginásio, da 5ª a 8ª, depois passei para o colégio, na 5ª e 

na 6ª série do ginásio, e quando eu passei pra 7ª, aí que falo para você que 

tem rupturas, porque é uma coisa que você não vê uma articulação, não vê 

uma ligação, perto de uma coisa que você estava mais ou menos familiarizada, 

que você estava aprendendo. E de repente passa para umas coisas novas, 

mas que parece que não tem nada a ver com aquilo que está para trás. Então, 

eu sofri bastante.  

Não tinha como. Porque os professores já eram, aquela época, 

naquele contexto, o jeito dos professores de ensinar já era assim. Não é por 

ser tradicional, mas é porque os professores não tinham outro jeito de ensinar a 

não ser aquela, era passando na lousa, fala para você decorar, e perguntas 

para você responder do questionário... E matemática era passar exercício na 

lousa e você tentar fazer, passava um resolvido e você tentava resolver os 

outros, só mudava os números, mas não explicava como fazia para resolver... 

Então, foi muito sofrimento. Aí, quando eu fiz o Ensino Médio, eu sofri bastante 

por causa disso. Eu gostei muito da parte de Português, Literatura, Inglês, que 

eu sempre gostei, aí veio Biologia, Física e Química, ai, que terror! E 

Matemática. Esse aí era meu terror, mas mesmo assim fazia por onde, me 

esforçava. Sabe com o eu fazia? Decorava. Mas tinha coisa que não dava para 

decorar. Por exemplo: resolução de problemas, não dava para decorar. Eram 

coisas assim que eu sempre esquentava minha cabeça e ficava debatendo 

comigo mesmo: "Por que que eu não consigo aprender aquilo?" Tinha gente 

que aprendia com tanta facilidade e eu nunca tive assim um professor bom de 

Matemática. Eu me lembro que, no meu primeiro ano de colégio, eu estudava 

numa outra escola em Guaianases, e nós tivemos dois professores de 

Matemática � um até que era razoável, ele explicava ainda, procurava fazer 

com que a gente entendesse. Mas olha, se você vem sem entender desde o 

primário, passa pelo ginásio e vem para o colégio, isso tudo vai acumulando, e 

a consequência é terrível. Aí, depois de uma época, o professor teve que ser 

transferido, e trouxeram para nós um professor japonês. O professor era ótimo 

para resolver os problemas com ele mesmo, porque ele passava na lousa e ele 

mesmo fazia... Mas ele não ensinava a gente. Então era muito complicado, 
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dentro da escola, no colégio foi muito complicada essa parte. Sempre a parte 

de exatas. Mas a parte de Português, essas coisas, eu me saia bem. Mas a 

vida toda foi assim, foi trabalhando, porque a gente não tinha meu pai presente. 

E como eu sou a mais velha das sete... Eu sempre fui ficando para trás, porque 

era eu e minha mãe, então eu sempre gostei de estudar, mas sempre tinha 

aquele... Teve época bastante difícil que não dava para continuar, teve época 

que eu parei. Teve tempo que, de uma faculdade para outra, eu fiquei cinco 

anos para poder tentar de novo. Então, quando eu entrei nessa segunda que 

eu consegui fazer foi em Itaquera, que eu consegui fazer até o 3º ano, cheguei 

até o 3º ano. Quando foi no 3º ano, tive que trancar, porque não consegui 

pagar...  

Tive que parar novamente, porque em casa estava todo mundo 

desempregado... 

Foi acho que em 91; dois anos depois eu entrei na Unicsul. Comecei 

a fazer. Aí eu fiz um, dois, três anos... Quando chegou o terceiro ano, tive que 

parar de novo. Por problemas financeiros, de novo. Tive que parar de novo... 

Quando foi em 94, eu tive que parar de novo... Só vim retomar os 

estudos agora em 2007, bastante tempo, quase 10 anos... 

Eu fiz Inglês em 95 e fiz três anos de Inglês... Já nessa época eu 

não estava estudando na escola, porque eu parei a faculdade, tranquei. 

Depois, não pude fazer mais, e o Inglês era mais barato. Mesmo assim, teve 

mês que foi difícil. Mesmo assim, era mais barato; mesmo assim, também não 

consegui terminar, cheguei até o ultimo módulo, mas não tirei certificado, não 

tirei diploma ainda. Porque eu tive que parar também. Mas agora eu vou 

terminar a faculdade, vou arrumar emprego. Cuidar mais de mim e vou fazer 

Inglês... 

Na época eu fazia só o inglês e com vontade de dar aula mesmo aí 

depois eu fui e dei aula. No primeiro mês de faculdade, eu sempre gostei de 

estudar, mesmo com a dificuldade eu achei maravilhoso. Mas foi difícil... 

Tive. Mas porque eu achava que tinha que fazer o colégio tudo de 

novo. Gente do céu, não que eu não quisesse mais estudar, até porque que eu 

achava que, nossa!, tanta coisa que a gente não sabe. Eu lembro que, no 

primeiro semestre da faculdade, tivemos aula de Língua Portuguesa, e não era 

bem Língua Portuguesa, era gramática, com a professora Edna Perrotti...  
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Então, achei tão pouco... Falei: "Meu Deus do céu!" Porque eram 20 

horas-aulas... Porque era semipresencial. Então, para mim, aquilo ali era muito 

pouco. "Nossa Senhora!", falei, "meu Deus do céu! E agora, como que a gente 

vai fazer?" E as outras matérias também, os outros temas...  

Eu achei muito difícil, porque, apesar de gostar de estudar, eu 

estava acostumada a estudar daquela forma que eu aprendi lá no ginásio, no 

colégio, de uma forma bem tradicional... Era você decorar um texto, procurar 

decorar alguma coisa dele Quando eu vou estudar, eu sempre fazia assim... Eu 

via que esse negócio de decorar não era muito comigo; então, só em último 

caso; então, o que eu fazia? Eu pegava o texto e eu copiava as partes mais 

importantes... Aí, até hoje, eu só sei estudar assim... Não é para eu decorar ou 

para gravar... É para eu poder entender melhor: eu tenho que pegar as partes 

mais importantes e reescrever. Aí eu vou reescrevendo, vou lendo... Assim que 

eu estudo... 

Mesmo agora, eu procuro sempre fazer, na aula, que o professor 

está dando, um rascunho, porque é no passar a limpo que eu estou estudando 

de novo... Aí que eu aprendo... Então, nos primeiros meses, eu senti muito, a 

diferença... Primeiro, porque é uma quantidade enorme de texto que você tem 

que pesquisar. E assustava essa coisa de você, no colégio, o professor dá um 

texto, um ponto, é aquele e acabou; agora, aqui não... O professor às vezes 

está dando uma aula, ele dá esse texto, mas nesse texto, dentro dele, tem 

"trocentas" referências para você procurar. E durante a aula ele te dá 1.001 

referências, é livro, é texto, mesmo internet. Eu ficava apavorada, eu falava: 

"Gente!...", ainda naquele pensamento de colégio, "mas é tudo isso de cada 

matéria? Como que eu vou fazer para pesquisar tanto texto? Como você vai 

fazer para ler tanto livro?", pensava... Apesar de gostar, e teve muita gente que 

parou por conta disso... Primeiro, porque não gostava muito de ler; escrever 

piorou... Aí, quando o professor começava a sugerir isso, sugerir aquilo, indicar 

isso, indicar aquilo, teve muitas pessoas, muitas meninas na minha sala que 

pararam por causa disso. Então, no primeiro, segundo, até o final do segundo 

mês, do segundo semestre, eu tive bastante dificuldade de adaptação. 

Tinha também a questão da informática, que até hoje eu não tenho 

computador em casa. Então, quer dizer... E, aí, esse curso de inclusão aí,... 

Esqueci qual o curso que a gente faz logo que entra... Tem um cursinho... È, 
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um, tipo assim, veio bem tarde, veio no final do segundo semestre... Para nós, 

que eu fiquei sabendo... Eu fiz, mas, mesmo assim, no começo foi difícil... 

Então, a fase de adaptação assim foi bem difícil... 

E aliado também à questão financeira. Porque é muita cópia que 

você tem que tirar... E no começo eu ficava aqui até as 11 horas, quando 

terminava a aula, e eu sentia que esse tempo era muito pouco, mas eu tinha 

que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa... Então eu trabalhava assim: no 

começo, fazia uns bicos, dava umas aulas � porque, desde que eu comecei a 

faculdade até agora, eu nunca mais tive um emprego formal. Então, é muito 

difícil. Eu dava minhas aulas, fazia uns bicos lá em Guaianases, tudo, mas às 

vezes as coisas apertavam muito... E mesmo pagando só 80%, teve meses de 

eu chegar quase no fim do mês e ficava pensando: "Como que eu vou fazer 

para pagar amanhã?" Mas o engraçado é que nesse período alguém me 

ajudou, e olhe que � é como eu falo para minha mãe: "Mãe, essas meninas da 

minha sala, tem coisas assim que o dinheiro nunca vai pagar!" Porque é um 

pessoal que nem me conhecia... Foram me conhecer aqui... E me ajudavam 

com dinheiro, me davam dinheiro para pagar a faculdade, me davam dinheiro 

para tomar lanche, me davam dinheiro para eu ir embora; já teve vez que eu 

vim para cá com o dinheiro só de vinda... Falava: "Como é que eu vou fazer?... 

Mas eu tenho que ir!" 

A primeira vez que eu fiz isso, foi um dia que teve a aula da 

professora Claudia... A Claudia é excelente, para dar aula... Naquela aula 

maravilhosa, de repente eu lembrava: "Não tenho dinheiro para ir embora", 

falava; "Ai, meu Deus! Para quem que eu vou pedir, meu Deus, para poder ir 

embora para casa?" Eu estava lá, bem me deleitando com a aula, fazendo as 

coisas, daqui a pouco lembrava de novo: "Ai, meu Deus!... Bom, até na hora do 

intervalo tenho que pedir para alguém, dinheiro para ir embora... Como que eu 

vou fazer para ir embora?" Menino, olha, mas foi uma coisa de louco... 

Hoje em dia, eu falo para meu irmão do meio... 

Eu nem acredito. Porque é assim... Quando eu consegui essa bolsa 

� são coisas assim que vão acontecendo na vida da gente, que a gente fala 

assim: "É uma coincidência que acontece". Mas a gente vê que é para Deus. 

Então, eu falei: "Dessa vez, eu tenho que ir até o fim. Eu não posso desistir... 
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Porque, se tem tanta gente me ajudando, pessoas que eu nem conheço, que 

nunca me viram estão me ajudando..."  

Do segundo para o terceiro semestre teve uma menina que mudou o 

curso de presencial para o EAD. Ela me deu um livro que, na época, custava 

58 reais, um livro da matéria da professora Claudia. De onde ela me conhecia? 

É Maria Cristina, ela estuda... Agora nem sei se ela já terminou; já deve ter 

terminado, porque ela estuda lá... é... no EAD, mas ela também fica lá no 

campus do Rudge. Ela nem me conhecia, menino, foi o primeiro presente que 

eu ganhei aqui na faculdade, esse livro... 

Em novembro do ano passado, eu perdi uma das pessoas que me 

ajudou a chegar até aqui, que foi uma senhora que eu tomava conta dela, e ela 

faleceu, aqui, no ano passado, e a filha dela ligou pra mim aqui na faculdade... 

Olha, eu fui daqui de São Bernardo até São Mateus chorando, de São Mateus 

até Guaianases chorando, de Guaianases até Itaquera, onde ela morava, 

chorando... de desgosto... Aí, eu fiz o meu texto do meu TCC, já entreguei, 

porque a gente tinha que entregar o texto... Mas essa questão de 

agradecimento e dedicatória, essas coisas, ainda não fiz... Mas certamente o 

nome dela vai estar lá... Porque se não fosse ela... Eu tomava conta dela nos 

finais de semana, nos feriados prolongados, e, quando a filha dela viajava lá 

pra Volta Redonda, eu ficava lá na casa dela com ela, porque ela era uma 

pessoa que era um bebê grande, eu tomava conta dela. Se não fosse essa 

ajuda que ela me deu... Quantos meses eu poderia não ter pago a faculdade 

ou então ter pago atrasado... Olha, você vê, com todas as dificuldades eu tô 

terminando o curso e eu não tô devendo nada pra faculdade. Pra mim isso é 

uma vitória. Complicadas as coisas na vida da gente. 

Eu fiz um estagio que eu gostei muito, que foi do projeto Ler e 

Escrever. Infelizmente, só foi no quarto semestre; nós pensamos que no quinto 

e no sexto nós íamos fazer também, mas aí não deu certo. Porque não 

renovou o convênio com a Metodista, então não deu pra continuar, mas foi um 

projeto muito bom. Eu gostei muito de ter feito, porque aí eu fui pra uma sala de 

1ª série, de 1º ano, de Ensino Fundamental, e eu nunca tinha dado aula pra 

uma sala de 1º ano, de Ensino Fundamental... Eu fui pra uma sala junto com 

uma professora lá que era ótima, que ela tinha as coisa dela lá, às vezes dava 

um, como vou dizer, uns deslizes, no meio do tradicional, mas 90% ela era 
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assim ótima com as crianças. Procurava sempre fazer as coisas de uma forma, 

de uma maneira mais articulada de conversar com eles, de ter um modo de 

conversa, de fazer com que eles trouxessem a verdade da vida deles como 

exemplos das coisas que ela estava dando na sala de aula. Ela é uma 

professora excelente, na minha opinião ela é uma professora excelente. De 

tudo o que eu já estudei aqui, na faculdade e quando eu observar a prática 

dela. Olha, eu a achei excelente, então eu gostei muito. Fiz um estagio também 

em educação infantil, mas foi pouco tempo, foi um mês e meio. Agora já do 

Ensino Fundamental foi uns seis meses, eu gostei bastante. É bem, com vou 

dizer, é bem significativo, a gente aprende mesmo. Porque como é o que os 

professores, meu Deus! Porque é cada situação que só na hora que é vivida 

que você sabe como é que vai lhe dar e, às vezes, quando ela faltava, a gente 

tinha que dividir a sala assim, em algumas salas de 1ª série e também teve 

ocasiões da gente ter que ficar com salas de 2ª série. Mesmo as criancinhas 

nossas de 1º ano, aí eu via que era complicado, porque já na 2ª série as 

crianças são bem diferentes da primeira, são bem assim indisciplinados, bem 

mais malcriados com a professora, sabe? Nossa! Aí eu fico imaginando como 

deve ser na 3ª, 4ª, 5ª, não? Não falo. Essa faixa etária... Eu não quero dar aula, 

não... 

Professor tem síndrome de pânico. 

Você sabe que, no dia que a professora Maria Leila foi dar aula 

nossa, nessa aula que ela estava falando sobre ciclo, sobre essas coisas, 

realmente. Então, porque a professora, ela estava falando sobre o ciclo, e 

sobre como a gente leva em consideração o tempo da criança de aprender, e a 

maneira como a criança aprende, e estava contando também das experiências 

da Madalena Freire. Então, conforme ela estava contando e explicando sobre 

essa coisa do ciclo, eu fiquei pensando, porque, falei: "Puxa! Por que, na época 

que eu estudei, no primário assim, por que não era desse jeito?" Eu me lembro 

vagamente assim, eu não me lembro que série era, se era na 2ª, 3ª ou 4ª, que 

as professoras começavam a fazer umas coisas diferentes assim, sabe? Para 

gente poder fazer redação, e justamente lá na escola que eu estudava, não sei 

nas outras. Mas elas começavam a fazer umas coisas diferentes, assim tipo 

levar alguma coisa diferente pra gente fazer redação, ou então levar a gente 

pra passear e lá mesmo, dentro da escola, no jardim, alguma coisa pra gente 
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ter inspiração de escrever. Então eu achava isso muito bacana... E quando a 

professora Leila estava explicando esse negócio do ciclo, eu tava lembrando e 

ligando alguma coisa, aquilo que a nossa professora estava fazendo lá na 3ª 

série era a mesma coisa que as professoras estão fazendo agora, só que 

agora é 100% melhor, porque lá era uma vez ou outra que elas procuravam 

articular aquilo que elas estavam explicando pra gente com a realidade, com 

aquilo que tava fora da sala de aula, e agora nas salas de aulas, não, agora 

pelo menos você tem que fazer de tudo pra estar fazendo essa articulação da 

realidade com aquilo que você está ensinando para os alunos de novo. Eu 

gostava muito dessa parte. Aí, quando a professora Leila estava explicando, eu 

falei: "Puxa! Se naquele tempo eu tivesse aprendido as coisas desse jeito, eu 

não teria tido aquele trauma que eu tive na USP." Olha, eu tentei vestibular da 

USP três vezes já. Nas três vezes, eu só passei na primeira fase, sabe, e era 

coisa de eu ver assim, nas matérias que estavam dando, qualquer prova 

dissertativa, porque na última e segunda fase é tudo dissertativa, mas era 

Historia e Geografia, era Biologia, tudo coisa que eu vi no colégio, mas tudo 

assim muito superficial que eu vi. Se fosse um ensino que nem é feito agora, 

talvez eu tivesse passado. É lógico, e também por conta da minha vida, do jeito 

que eu vivo e tal, porque eu conheço pessoas que também passaram por 

escola pública, também tiveram dificuldade de estudar e passaram na USP, 

mas porque, eu não sei por que tiveram outro, a história é diferente, tiveram 

como estudar por si mesmas, apesar de eu gostar muito de estudar e de 

estudar bastante. 

Eu também tenho bastante dificuldade na minha casa, A casa é 

pequena, muita gente; então, assim, eu não tenho um lugar só pra mim. Eu não 

tenho um lugar para guardar minhas coisas, só para mim; então, fica 

complicado. Mas, assim, conforme a professora Leila ia explicando, parecia 

que estava passando um filme na minha cabeça, de toda a minha trajetória da 

escola, e eu ficava pensando: "Se naquela época eu tivesse tido um estudo 

assim, que nem está sendo agora, que articulasse mais as coisas que eu 

estava estudando, que eu estava aprendendo com a realidade, com a minha 

história de vida, com a minha vivência, talvez aquilo que eu estivesse 

aprendendo fosse mais significativo e não fosse assim tão cheio de cortes, tão 

fragmentadinho..." Tudo assim, e aí, quando você chega numa USP, por 
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exemplo, que você vai, que você vai responder uma questão dissertativa, e aí, 

depois vem a debaixo, ou então na própria questão, você tem que fazer 

articulação de uma coisa que você viu com uma atualidade, com uma coisa do 

momento; você não sabe nem por onde começar, e eu ficava muito 

desesperada, porque eu falava: "Mas eu vi isso. Eu vi..." Mas só que eu vi de 

uma forma que eu mesmo não tinha como responder. Então, no dia que ela foi, 

eu fiquei realmente bastante sensibilizada... Porque eu falava: "Olha, se eu 

tivesse estudado dessa forma naquela época, eu não teria ficado com essas 

brechas dentro da minha cabeça, esse vazio. Teria sido muito melhor." Mas...  

Nem por isso eu vou deixar de estudar, nem por isso vou deixar de 

concluir meu curso. E continuar estudando, talvez fazer mestrado... Não agora. 

Mas continuar estudando. E com certeza vou fazer bem diferente dos meus 

alunos, porque eu já sabia. Mesmo nas aulas particulares que eu dava lá em 

Guaianases... De Inglês. Porque você sabe que é. Tudo que você vai aprender 

de novo é como se fosse uma língua estrangeira. Tudo é estrangeiro; então, 

mesmo os meus alunos de Inglês, eu ia dar aula pra eles... Para os 

pequenininhos que não entendiam quase nada � se eu tivesse que dar uma 

aula que falasse de cor, ou sobre tamanho, ou sobre animais, ou sobre alguma 

coisa. Era assim. Era com passeio, era experimentando. Era tocando. 

Entendeu? Então, era assim que eu dava aula, eu procurava fazer assim, com 

que as coisas tivessem sentido para eles, articular. E não assim as coisas 

soltas, jogadas. E era muito legal! Eu me lembro que, quando eu comecei a dar 

as, por exemplo, as cores pra eles, a gente saia nas ruas pra ver as cores dos 

carros, a cor disso, cor daquilo. Os números também. Então eles foram 

aprendendo, mas aprendiam assim, com coisas concretas... E na escola não 

tinha isso. No tempo que eu estudei, era bem tradicional mesmo. Apesar de 

que eu gostava muito da minha cartilha, gosta muito do Pedrinho e dos meus 

amiguinhos, mas foi bem difícil essa coisa de estudar assim...  

Agora tem essa questão da sondagem. Eu nem me lembro se no 

tempo que eu fazia, que eu tava na series iniciais, se tinha sondagem. Porque, 

eu te juro, eu não lembro dessas coisas; eu acho que, se tivesse, eu lembraria. 

Se a gente tivesse que sentar sozinha com a professora, pra professora sondar 

isso, sondar aquilo, eu acho que eu lembraria; eu acho que não tinha. Ou 

talvez fosse uma outra forma, com a turma toda junta dentro da sala... A gente 
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fazendo, porque aquele negócio de prova era terrível. Prova. Ou ditado, essas 

coisas. Mas assim, sondagem mesmo, eu não lembro... Porque a sondagem, 

na realidade, ela é um pouco tradicional, mas não tem outro meio da 

professora descobrir como acontecem as coisas. Só que agora é muito mais 

light, e muito mais interessante, porque a professora vai fazendo a sondagem, 

ela tem que, antes, ela já tem que planejar um tempo que ela vai fazer pro 

aluno. Pode ser de festa de aniversário, de viagem, de passeio, disso ou 

daquilo, mas é uma coisa que vai instigar o aluno a escrever e falar sobre 

aquilo... É diferente daquele tempo lá atrás, que eu tinha que copiar aquilo, 

escrever e acabou. Então agora é bem diferente...  

Então, naquele dia, eu estava pensando em tudo, essas coisas, e 

continuo pensando. Às vezes, eu fico num momento assim, com o que eu falo, 

eu fico sentindo. Eu fico sentida. Porque eu perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo 

outro. Mas na mesma hora eu já penso: "Mas quantas coisas eu tô ganhando? 

Eu tô ganhando muitas coisas." E principalmente essa consciência aí... De não 

querer fazer as mesmas coisas com meus aluninhos. Por isso eu acho que eu 

vou ser uma professora boazinha.  

Ai, espera aí, me deixa lembrar... Você vai falando, eu vou 

pensando, depois embaralha tudo na minha cabeça. Bom, a articulação. Entre 

os temas... A gente percebe que tem que existe, por quê? Porque mesmo 

agora no sexto semestre. O professor deu um tema do sexto semestre, ele tá 

falando de um assunto, aí você vai lembrar que isso é ligado com uma coisa lá 

do segundo ou do terceiro semestre. Você pode nem lembrar do assunto todo. 

Ou pode nem lembrar de tudo que você aprendeu, mas você sabe que tem 

uma ligação. Então você vê o significado das coisas, você percebe que tem um 

significado. Os professores, aqui, eles pelo menos tentam trabalhar dessa 

forma, fazer com que a gente perceba que não tem nada solto, que as coisas 

são articuladas e que elas têm significado umas juntas com as outras... Então, 

dá pra perceber bastante. Na forma como eles procuram trabalhar, é lógico que 

nosso curso foi um curso diferente... Modular... Até numa legislação passada, 

não era assim... O curso anterior, que acabou antes do nosso, não era assim. 

E o nosso foi o primeiro desse modo. Eu acredito que com todas as coisas, 

porque, sempre que a gente vai fazer uma coisa nossa, sempre tem umas 

coisinhas que não dão 100% certo. Mas, mesmo com tudo isso, eu acho que 
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foi bastante positivo, porque eu sempre vejo e percebo, e dá pra colocar que 

hoje, articulação entre os temas e tudo aquilo que a gente aprendeu. Agora, 

assim: por ser bolsista assim, nunca senti nenhuma discriminação, nem por 

professor, nem pelos colegas, amigos de sala. O pessoal do campus, pois são 

todos maravilhosos. Então nunca senti nenhuma diferença.  

Você veja se não fosse essa questão da Educafro, até hoje eu não 

teria voltado a estudar, então eu estaria trabalhando, pode ser que... Eu passei 

mais da metade da minha vida trabalhando numa coisa que eu detestava, 

trabalhando numa metalúrgica, no departamento de vendas, por quê? Porque o 

salário era bom na época e porque eu tinha muito irmão para sustentar. E tinha 

minha mãe. Mas chegou uma hora que aquilo acabou com a minha saúde. 

Acabou literalmente. Porque até uma cirurgia eu fiz, tive que tirar o útero e 

tudo. Por quê? Por causa desses problemas, dessas coisas, que você está 

tendo que fazer alguma coisa que não tem nada a ver com você! Então, aquilo 

você vai fazendo devido a sua sobrevivência, mas tem uma hora que você vê 

que não dá... Então eu tive que ficar doente, tive que parar. E depois também 

foi bom, porque eu compreendi, assim, que eu tava muito preocupada com a 

minha mãe, com meus irmãos e tudo. E me abandonei por muito tempo. Por 

tempo até demais. E eu vi que, quando eu tive que parar, eles continuaram 

bem sozinhos... Eu poderia ter feito diferente, nem precisaria ter parado lá na 

primeira faculdade, poderia ter sido um pouco mais egoísta, ter pensado mais 

em mim e ter continuado a faculdade, lá na primeira vez. Então, eu sou a favor 

dessas ações afirmativas, sou a favor de cota. Não é porque dá 100%, mas é 

uma coisa que estava mexendo com aquilo que estava muito acomodado, 

entendeu? Muita gente não gosta, muita gente gosta. Não tá 100%, mas pelo 

menos é um passo, é um começo. E daí melhora. Se não fosse por isso eu não 

estaria aqui, se não fosse por isso, eu não teria terminado minha faculdade. E 

vou procurar outras bolsas, porque eu quero fazer outras coisas. Então, eu sou 

a favor dessas políticas e o que eu puder fazer pra trabalhar nisso eu vou 

trabalhar. 

Eu não consegui conciliar o meu trabalho, de professora � eu 

estava dando aula de Inglês voluntária paro Educafro �, eu não consegui 

conciliar esse trabalho com a faculdade agora. Mas, quando eu terminar, eu 

pretendo voltar, mesmo que não seja pra eu pegar turma dentro da Educafro 
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pra dar aula, mas pelo menos um trabalho lá dentro eu vou fazer... Por que eu 

cheguei até aqui? Porque eu estou conseguindo terminar a faculdade. Também 

demorei. Porque é assim. Eu sei que tem a questão das políticas afirmativas, 

eu sei que tem a questão das cotas, das bolsas. Eu sei que ninguém faz nada 

sem dinheiro. Então, por menos que se gaste... Lá se gasta alguma coisa, e 

então todo esse dinheiro, essa contribuição que eu não pude dar, eu vou dar. 

Não é que eu não quis. Eu não pude, mas eu vou contribuir. E mesmo lá, eu já 

vi muita coisa que não estava 100%, que mudou. Houve transformações, 

houve crescimento, e as coisas vão mudando para melhor. Mas, é por quê? 

Porque teve um começo. Então eu sou a favor. Tem gente que fala: "Ah, eu 

não sou a favor! É a mesma coisa que perpetuar a desigualdade. Ou então, é 

falar que o negro é inferior, porque precisa que os outros deem espaço pra 

ele." Não, tudo bem. Pode nem ser certo do jeito que tá, mas pelo menos é um 

começo, então eu sou a favor. 

Dizem que os negros ou bolsistas sofrem muito preconceito nas 

universidades. Então, mas por aqui... Aqui, pelo menos na minha sala, não 

percebo isso, entendeu? Eu não percebi. Agora, pode ser que aconteça 

mesmo. Sei lá... 

O nosso curso não habilita para gestão... Para administrar... É só 

educação infantil e Ensino Fundamental da primeira parte. Mas, assim, eu vou 

continuar estudando, porque todos os sistemas que a gente viu � e olha que a 

gente está saindo com uma bagagem bem grande... Se a gente não continuar 

estudando, daqui a dois ou três meses a gente já esqueceu tudo. Então, não 

dá para parar de estudar. Tem que continuar... Tem que continuar estudando... 

É que nem eu falei para você: quando eu queria, por exemplo, eu 

pensava que tudo dependia de mim, que só eu tinha a responsabilidade de ter 

que ajudar na minha casa, as coisas eram bem difíceis e meus irmãos se 

acomodaram, é lógico. Mas a partir do momento que a coisa se inverteu, não 

vou dizer que nossa vida esta 100%, porque não esta. A gente ainda tem muita 

dificuldade, e tal. Mas até meus irmãos me ajudam, na medida do possível, até 

meus irmãos me ajudam. Eu fiquei esses três anos. Esse último ano aqui 

agora. Esses dois últimos semestres, praticamente eu não trabalhei. Nos 

outros dois anos, eu ainda fazia, dava aula particular, fazia outras coisas, lá em 

Guaianases. Mas agora, nesse último ano, eu tive dois estágios � um na ETE 
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[Escola Técnica Estadual] aqui e outro em São Mateus, dentro de uma escola, 

Ensino Fundamental �, que eu também ganhei um dinheirinho. Mas nesse 

último ano foi agora. Só familiares, meus amigos, minhas amigas de 

Guaianases... Eu tenho até umas amigas agora, que elas falam pra mim: 

"Cidinha, você não pode ficar esquentando sua cabeça com essas coisas, você 

tem que esquentar sua cabeça só com estudos e terminar seu TCC, se distrair. 

Deixa, que nós somos sua equipe de apoio!" Elas ajudam mesmo. Toda 

semana, dinheiro de condução, dinheiro de xérox... Elas ajudam mesmo, são 

três ou quatro só. Mas ajudam mesmo. Aqui na faculdade. São três também 

que me ajudam.  

Eu tenho uma equipe de apoio, mas depois, quando chegar, por 

exemplo, em janeiro, aí acabou a equipe de apoio, aí eu vou ter que procurar 

trabalho e eu pretendo encontrar. Antes de eu fazer esse estágio de educação 

infantil, eu pensava em trabalhar só de 1ª a 4ª... Depois que eu fiz o estagio de 

educação infantil, agora eu estou bem dividida... Por que, meu Deus do céu? É 

tão bom a gente trabalhar com criança pequena, porque eles são demais. A 

gente cansa o dobro, mas eles, nossa!, você não tem nem comparação do que 

você recebe.  

Então é assim, eu vou terminar meu curso, aí eu vou ir fazer o meu 

currículo e vou procurar emprego nas escolinhas. Agora mesmo, no domingo, 

eu vou prestar um concurso de Diadema, concurso para professor de Diadema. 

Mas eu nem tive tempo de estudar mais do que eu estou estudando essas 

outras coisas; então eu dei uma passada assim, eu não sei como vou sair, vai 

ser minha primeira experiência. Mas depois vêm outros concursos por aí, e eu 

preciso prestar. E é a minha equipe de apoio que me ajuda. São eles que me 

ajudam no concurso também. Estou pretendendo fazer isso, agora no começo 

do ano, é procurar um emprego, na área, já que eu fiz por onde e terminei o 

meu curso. Aliás, não terminei: depende das avaliações finais. Mas eu não vou 

querer procurar numa outra área, tem que ser nessa área, então eu vou 

procurar em escola. Agora vamos ver o que o futuro me reserva. Aí vou 

procurar um trabalho, cuidar um pouco da minha pessoa, porque eu estou 

assim, realmente, acabada.  

Estou largada... A primeira coisa é cuidar um pouco de mim, da 

minha pessoa, ficar mais bonita para mim mesma, me sentir melhor. Depois, eu 
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quero continuar estudando: aí vou terminar meu Inglês, porque eu preciso do 

meu diploma; aí vou fazer espanhol; aí eu vou começar a elaborar meu projeto 

de mestrado; aí eu quero dar continuidade nessa pesquisa que eu fiz no TCC... 

É uma pesquisa sobre música no ambiente escolar, mas é assim. Você sabe 

que na minha trajetória, desde que eu comecei a estudar... Por incrível que 

pareça, por isso que eu falo para você, tem umas coisas que parecem 

coincidências, mas parece que é coisa de Deus. Desde que, do começo, desde 

a época que minha mãe me ensinou a fazer as primeiras letras, tem muita 

relação na minha vida, de estudo com música. Primeiro, que minha mãe 

sempre gostou de cantar. Ela gostava de cantar, fazia a gente cantar junto com 

ela. Fazia a gente fazer jogral, e a gente cantava bem, fazia duas ou três 

vozes. E a gente cantava. E, depois, ela gostava muito de música clássica, ela 

tem os disquinhos dela que ela ganhava, e agora são CDs. Então, sempre 

tinha trilha sonora quando eu estava estudando. Ou era ela cantando ou era 

essas músicas assim. Então eu sempre gostei muito de música. E quando eu 

fui fazer esse estágio em São Mateus, na escola de Ensino Fundamental de 1ª 

a 4ª, essa professora que eu falei para você, a Kátia Beraldi, ela colocava 

música, nas aulas. Era muito interessante, porque, quando ela via que as 

crianças estavam muito agitadas, normalmente ela colocava música; na 

semana assim, duas ou três vezes por semana, nossas aulas tinham trilha 

sonora. E ela tinha muito disso assim, todas as músicas que as crianças 

gostam. De palavra cantada, como de "ciranda, cirandinha". Tanto música 

realmente de, como vou dizer?, música instrumental. Ela tinha também... Eu 

achava incrível. Porque ela colocava essas músicas para as crianças. Ela 

colocava quando a gente preparava as salas antes da reunião dos pais; e, 

como eu estava ali para pesquisar, para observar, então eu observava e 

registrava tudo. Nas reuniões de pais � eu sempre fui também às escolas de 

Guaianases, nas reuniões dos meus sobrinhos. Então eu via a diferença... 

Porque nas reuniões dela era bem diferente: eram aqueles mesmos pais de 

subúrbio, de comunidades pobres, carentes; muita gente chegava lá de chinelo 

de dedo e tinha vergonha de entrar na sala. Mas só por causa do ambiente, da 

maneira como a gente dispunha as carteiras, da música � tinha sempre 

quando iniciava a reunião de pais, ela sempre tinha uma mensagem, depois 

que todos os pais entravam.  
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Era coisa de louco aquela professora. Por isso que eu falo que ela é 

nota dez. ela colocava na carteira assim, na frente da porta, ela colocava o 

radinho, colocava a música para ir tocando, colocava uma jarra com água, 

colocava uns copinhos, e todo mundo que ia entrando parecia que ela estava 

recebendo a pessoa em casa: "Oi! Como vai o senhor, como vai a senhora? 

Pode entrar. Pode sentar..." E assim, a criança vinha junta, já pendurava nela. 

Mas ela era muito séria, engraçado, porque ela não era muito de rir. Mas ela 

era muito querida, tanto pelos pais, quanto pelas crianças. Então, na reunião 

dela, tinha mensagem, tinha música. Nas aulas que a gente tinha por semana, 

ela colocava a rotina na lousa, e a aula de Matemática tinha música, a aula de 

Historia tinha música. E, lógico, aula de Arte tinha música. E ela usava música 

até nessas outras aulas, e eu percebia e via que as crianças estavam mais 

calmas... Com isso... E aí eu ficava pensando, falava: "Nossa, que engraçado!" 

Porque eu também gosto de estudar assim, com música! E eu gosto muito de 

Orlando Reis � não sei se você conhece, ele é um violinista � e minha mãe, 

de Chopin... Então cada um tinha suas preferências e a gente ouvia desde 

criancinha. E aí, quando eu comecei a ficar mais velha, eu mesma quis fazer 

minha trilha sonora. Eu tenho as minhas músicas certas. que eu coloco lá para 

estudar, mas assim, bem baixinho, só eu ouço. Mas é uma coisa ótima, 

maravilhosa. Porque assim, até dá um estímulo para você estudar. Aí, eu fiquei 

pensando, eu ouvi falar sobre isso... 

Porque a professora Cléo, quando nós estávamos no terceiro 

semestre, ela falava para nós: "Vocês vão ter que escolher um tema pra 

trabalharem no TCC." O primeiro exercício que nós fizemos foi o relato da nossa 

trajetória formativa. A gente fez essa dissertação, falando sobre nossa trajetória 

desde o começo � até se eu a tiver ainda, na matrícula, se você quiser, eu te dou 

pra você ler. A minha tinha 16 páginas, dos outros eram quatro ou cinco páginas. 

A minha era sempre enorme! [Risos.] 

Um exercício para vocês escreverem, tal e tal. Ela falou assim: 

"Vocês vão ter que escolher um tema, para vocês estarem tendo que fazer uma 

pesquisa, e vocês sabem que tem que pesquisar uma coisa que vocês sintam 

prazer, uma coisa que vocês gostam, e ver se vocês têm um pouquinho mais 

de criatividade." E não vai falar, pelo amor de Deus!, de fracasso escolar, não 

sei o que, só tem isso, vê se muda um pouco o tema, até agora, depois eles se 
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arrependeram. Não sei se você já viu a planilha da nossa apresentação. 

Falaram que tinha que fazer tema diferente, então a sala toda fez tema 

diferente, aí só tem tema diferente, e assim tem muito poucos grupos de três 

ou quatro pessoas, a maioria é tudo individual. Então agora, querido, vão ter 

que pôr aquele monte de banca. Porque mandaram a gente fazer diferente, aí 

eu falei: "Ah, tudo bem! Então eu vou fazer de uma coisa que eu gosto, de uma 

coisa que tem significação para mim, que é a música quando estou estudando, 

no ambiente escolar." Aí vou fazer estágio em uma escola e encontro uma 

professora que coloca música para dar aula para os alunos � eu falei: "Mas é 

uma coisa linda... Não é?" 

Aí depois tem a Berenice também, que estuda aqui, que falou assim, 

que ela já deu aula numa escola também, só que era particular. Mas era uma 

escola que tinha música assim, música ambiente, tinha caixinha assim pros 

alunos estudarem, e os alunos assim. Não é que eles não conversavam. Não é 

que eles não brincavam. Mas era uma coisa mais saudável, porque agora é 

uma agitação, é uma gritaria. Você sabe que a questão da música, nesse 

quarto semestre, quando eu fiz o estágio em São Mateus, foi até pauta de 

reunião pedagógica, que eu até participei, eu anotei. Por quê? Porque as 

professoras e a coordenadora pedagógica e a diretora também estavam muito 

preocupadas. As crianças estavam muito agitadas, já chegavam de casa 

naquela agitação, naquela correria, naquele atropelamento, batendo em um e 

em outro, e era aquela gritaria no pátio que você não ouve nada, pra você falar 

um com outro, tem que falar através de gestos. E eu sempre vi que, quando a 

professora colocava música, principalmente no primeiro período, quando batia 

o sinal pro intervalo, a gente saia pro intervalo com as crianças. Eram 29, 

depois saíram três, ficaram 26, mas eles iam conversando, mas era assim uma 

coisa mais calma, mais comedida, mais tranquila. Depois que eles saiam lá pro 

recreio, que estavam lá, parecia um bando de índio... 

 

3.3 Driblando o preconceito na hora de escolher a profissão de professora 

 

Sou oriunda de escola pública. Com toda certeza, eu já venho desde 

a creche na escola pública: "prezinho" eu fiz três anos, uma das melhores 
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fases da escola, que eu lembro até hoje, assim, sabe?, de cuidado, de lugar, 

sabe?, um ambiente gostoso, em questão, limpinho, a professora dedicada...  

Estudei da 1ª série até o 1º colegial na mesma escola, no Jean 

Piaget, lá no Detroit, uma das escolas, assim, que, pelo menos enquanto eu 

estudava lá, era tida como a pior escola do Estado; já teve aquela questão de 

fraude, professor isso e aquilo, sabe, e eu lá, naquilo � meu Deus, será que 

isso é verdade?  

Agora que eu entrei na faculdade, eu entendo muita coisa de errado, 

de bom, sabe?... Agora que eu estou na faculdade, eu tenho uma outra visão, 

como se eu estivesse do outro lado. É assim: aquela escola que tem um ensino 

totalmente tradicional, entendeu? Aquela questão, eu estou aqui, tá, o 

professor vem, copia, tudo mais, enche a lousa de texto; a gente vai lá, se mata 

para copiar, para ganhar um ponto de caderno. Não vou dizer para você que 

não tive professores bons. Eu tive um professor de Geografia no 1º ano, não 

lembro o nome dele agora, mas, assim, sabe aquela pessoa bem atualizada, 

que tudo que a gente chegava para perguntar? Ele era assim: se você vinha 

bater de frente, ele vinha, mas com respeito; ele questionava: "Mas por que 

você esta falando isso?" Esse foi um dos melhores professores que eu tive. 

Então, não dá para dizer: "Ai, aquela escola foi a pior das piores!" Eu aprendi 

muita coisa lá... Lá ele tinha fama disso, tinha fama daquilo... Só que a minha 

mãe falava: "Desiree, olha, eu não tenho condição de pagar uma escola 

particular e eu sou contra você ir estudar no Kennedy!" Porque acho que a 

gente tem que tentar, sabe, estar por dentro das coisas do nosso bairro, Aí, 

mas com muita persistência, eu mudei para o Kennedy, porque era a escola da 

fama, isso e aquilo... Minha mãe não queria de jeito nenhum. Quebrei a cara: 

chegando lá tinha coisas melhores, mas outras não, sabe? A diretora você 

nunca via como na outra escola.  

Aí no 3º ano eu voltei, fui para o Ensino Médio, voltei para o 3º grau, 

e fui para o E. E. Euclides Deslandes. Lá, uma escola um pouquinho melhor, 

porque você ficava mais de perto com a coordenação. Eu estudava à noite, eu 

comecei, eu não trabalhava ainda; eu estudei todo o 3º grau lá, procurando 

emprego. Eu só estudava à noite, aí eu ficava vendo: "Meu Deus do céu! Se 

começar a trabalhar, vou começar a ver" � porque tinha aluno que dormia na 

sala e tudo mais. Aí, nisso, eu comecei a trabalhar no final de 2007.  
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Eu não lembro o ano direito � eu estava terminando o colegial �, 

eu entrei no Projeto Contando Histórias, da Fundação Criança, que você já até 

sabe. Aí eu fui trabalhar no "prezinho" onde eu estudava. Foi uma experiência 

muito, muito boa: encontrei uma professora � daí de novo eu falo, agora eu 

estava vendo a outra parte da escola, entendeu?, a questão da burocracia, 

espaço; descobri o espaço que era aberto para comunidade.  

Eu já tinha até terminado a escola. A gente sente pena, porque 

imprimir, tudo mais, tudo isso, tinha gastos... É assim, os meus pais, eles 

sempre foram muito atentos em questão de estudo; depois de um tempo, acho 

que depois da 5ª série, eles não verificavam meu caderno, mas também não 

era aquele pai "Ah, você vai ficar de castigo porque você não fez isso!", 

entendeu? Mas sentava, conversava, para fazer, e minha mãe sempre foi muito 

cuidadosa, em questão de olhar caderno, de reunião � dá para contar nos 

dedos as reuniões que minha mãe não foi, entendeu? E, assim, a minha mãe 

sempre falava para mim: "Olha, você tem que pensar no que você vai fazer de 

faculdade!". Tanto que, no 2º ano, a minha mãe queria que eu fosse fazer o 

cursinho da Educafro � minha mãe também oriunda de escola pública, 

também se formou pela Educafro: ela ganhou bolsa de 80% e fez Psicologia. E 

assim, ela pegava, ficava lá me acompanhando. 

Aí, mais ou menos no final do 3º ano, eu consegui esse emprego, e 

comecei a trabalhar nesse "prezinho" e, como eu falei, foi uma experiência 

muito boa. Conheci também o projeto da Fundação Criança. Eu já tinha uma 

vaga lembrança, já tinha uma vaga assim, informação: eles trabalham com 

crianças, isso e aquilo, em situação de risco e tudo mais. Achava interessante, 

mas até então nem pensava em trabalhar lá. Aí, nisso, nesse mesmo ano, eu já 

tinha começado a Educafro, o cursinho no 3º ano; aí, no 3º ano, a minha mãe 

já começou a me pressionar: "Filha, vai fazer o que de faculdade? Já tem que 

começar a pensar!" 

Depois teve um tempo que a minha mãe pegou e já falou assim: 

"Olha, sinceramente, eu acho assim, que se você realmente não quiser fazer 

faculdade, você tem como ganhar dinheiro, sim, sem fazer faculdade!" Isso, 

porque... Porque, acho que já faz uns três anos que ela já está formada, e não 

ficou fixa em nenhum lugar ainda; então, por conta dessas dificuldades, ela 

começou a passar para mim isso. "Olha, Desiree, eu acho que, se você não 
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quiser fazer faculdade, vamos pensar em montar uma clinica de estética, já que 

você é meio vaidosa. Eu posso te ajudar, porque não é através de faculdade 

que você vai ganhar dinheiro, porque tem gente que ganha muito aí, e não tem 

faculdade." E eu fiquei naquela: "E agora?" Aí teve uma época que ela 

começou, antes dela terminar a faculdade, ela: "Nossa! Acho que você tem que 

fazer psicologia!", porque isso e aquilo... Falei: "Meu Deus! Primeiro, ela disse 

que eu tinha que fazer psicologia � isso quando ela estava na faculdade, tudo 

é um mar de rosas. Depois que ela saiu, passou um ano, que ela viu, meu 

Deus! E agora, o que eu faço? Ela começou: está vendo, não precisa fazer 

faculdade, não sei o quê." Só que nisso, eu fiquei indecisa, fiquei muito 

indecisa, fiquei com medo: "Meu Deus! E agora? Se eu fizer a faculdade e não 

conseguir, o que é que eu vou fazer?" Tá, fiz orientação vocacional também, 

com a psicóloga indicada, uma conhecida da minha mãe, orientação 

vocacional, tudo... E várias coisas passaram:, deram docência, deu para área 

de docência, deu para área da saúde, para enfermagem, deu para 

administração � só que administração não é uma coisa muito do meu 

interesse; enfermagem, área da saúde, não, porque eu tenho arrepio. Aí, 

depois de um tempo trabalhando na escola, comecei a ver, sabe?, as coisas, o 

que é ser professora, a área, trabalho em Cenforpe [Centro de Formação dos 

Profissionais da Educação]. Através disso que eu decidi fazer. Preconceito, 

nossa!, quanto preconceito: até minha mãe e meu pai ficaram com certa 

resistência quando eu falei. "Você vai fazer pedagogia, mas você vai ganhar o 

quê?" Minha mãe não chegou a falar em termos de ganhar, porque, apesar da 

pressão, ela falou: "Eu acho que você tem que fazer uma coisa que você ame. 

Porque isso vai ser para o resto da sua vida. Não que você � se você errar, 

você não pode correr atrás." Mas ela sempre firmava nisso: "Você tem que 

pensar numa coisa para sempre, uma coisa que você goste, porque assim, 

quando você não gosta, fica difícil, entendeu?"  

 Ela fala assim: "Tenho dificuldade, sim, na profissão, mas pelo 

menos eu gosto." Ela chegou um tempo a pensar em assistência social, quase 

quebrou a cara, porque não era bem isso que ela queria fazer. Então, na 

Psicologia ela caiu de paraquedas, mas encontrou realmente o que queria. Ela 

confirmou para mim, mas ela fala: "Você tem que fazer o que você gosta." Meu 

pai, todo ilusão, Direito, Medicina, só nessas ideias; mas como?... Como fazer 
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Medicina e Direito, entendeu? E, assim, eu ganhei bolsa de 50% ainda. Por 

Pedagogia ser mais barato, mas mesmo assim fica pesado... 

Enquanto eu estava no 3º ano, eu já entrei na Educafro. Depois eu 

fiquei mais um ano fazendo cursinho, pela Educafro. Aí, esse ano, eu entrei na 

faculdade, então fiquei mais ou menos dois anos fazendo cursinho. 

Ah!, foi muita emoção, muito gostosa, assim, porque, como eu falei, 

foi uma experiência muito boa, e ainda tinha varias lembranças: essa 

professora � ela é aquela professora mais firme na palavra, mas não deixava 

de ser atenciosa. E assim, quando eu cheguei lá e a vi, fiquei olhando assim 

para a cara dela; aí ela olhou para mim e falou: "Espera aí, você já foi minha 

aluna..." Eu, imagina que eu ia achar que ela ia me reconhecer. Ela: "Desiree!" 

Eu � ainda mais porque é assim: no período do "prezinho", tinha uma 

professora que cismava com o meu nome � eu ia imaginar que ela ia lembrar 

meu nome? Assim, depois, foi muito gostoso. Ela: "Nossa! Agora você tá 

trabalhando aqui, que legal!" Eu ficava na biblioteca, e tinha vez que ela ia lá, 

com a turminha, e assim, que eu percebei, eu falei: "Gente, eu acho que ela era 

assim também comigo! Podia ser historia ou não, ela ia lá ler o jornal dela, 

deixava lá, se vira..." Como lá era de 4 a 6 anos, então o nível de atenção deles 

não é tão amplo, era menos que 15 minutos. "Gente, mas espera aí, já acabou 

a história!" 

Eu não tinha começado a faculdade ainda, e tudo começou a me 

chamar atenção: a postura dela, as coisas que ela fazia eu só captava, não só 

como professora. Lá eu comecei a despertar curiosidade, perguntava "Como 

que é isso? Como que prepara a aula?", e eu só prestando... Ela é aquela 

assim: "Ah! Você tá fazendo coisa errada. Não, espera aí! Vamos sentar e 

conversar..." Só que, assim, tinha hora que ela meio que deixava o circo pegar 

fogo; aí, eu falei, aí já começou, eu não lembro exatamente, mas eu cutucava a 

minha mãe, mas como era aquela professora, entendeu... 

A prática dela com os atuais alunos, uma outra perspectiva, uma 

outra posição. Hoje, você se posicionou criticamente. Você começou a pensar 

como que você, o que você sofreu, pode se dizer assim, você tenha sido até 

deixada de lado, no seu grupo de alunos, me parece que ela não acompanha 

muito bem... 
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Então, pois é... Chamava muita atenção. Ela não era uma pessoa 

que eu batia muito papo, porque ela é um pouco fechada, entendeu? Agora, 

outras professoras conversavam, tudo mais; ela era uma pessoa mais fechada. 

Digamos assim, puxa vida, eu tenho essa trajetória, e hoje eu estou 

no primeiro semestre de Pedagogia.  

Nossa! Foi uma loucura! Porque, quem passa pelo processo de 

bolsa pela Educafro e outros convênios, a gente tem que aguardar o dia do 

sorteio. Quando cheguei, já havia passado duas semanas de aula. Quando eu 

cheguei à faculdade, eu cheguei, lembro até hoje, primeiro dia, eu cheguei, era 

seis e meia da manhã, a aula começa sete e meia, a minha intenção era 

chegar cedo, não tão... Tá bom. Daqui a pouco chegou uma menina, comecei a 

puxar papo com ela. "Você faz pedagogia?" "É." Aí eu falei: "É essa mesmo!" 

Comecei a perguntar. Daqui a pouco a menina começa a tirar um monte de 

texto, carga horária, começou a chegar um monte de gente, uma loucura, uma 

loucura, uma loucura. Quando eu entrei na faculdade, já tinham passado duas 

atividades, entendeu? O povo só falava disso. "Gente, vocês sabem a aula da 

tal professora? E esse texto?" e tudo mais, e o povo assim com um bolo de 

texto. Eu pensei que eu não ia acompanhar.  

E assim, quando eu estava no Ensino Fundamental e no colegial, eu 

era tida como cê-de-efe. Mas assim: se eu não pegar pra estudar eu não 

aprendo, não dá esse negócio de não copiar o que o professor tá passando, 

não vai, comigo não dá; tentar anotar, reler, senão não vai comigo, entendeu? 

Então, quando eu entrei e vi essa loucura, sabe? � porque, lá na escola, o 

professor chegava, passava, era muito difícil ter xérox, o professor metia o 

texto na lousa; na faculdade, não, é o inverso: o professor mandava o texto 

primeiro, você fazia uma primeira leitura, imagine isso! Já foi um baque. A sorte 

é que eu encontrei pessoas que já foram � "Olha, não tem texto assim, pode 

pegar assim", sabe? Aí eu fui conversar com a professora, falou assim: "É só 

atividade, não precisa se preocupar." Tem certeza? Minha mãe sempre fala 

"Não deixa perder nada!", isso já desde o colegial, desde o Ensino 

Fundamental, "não deixa perder nada, principalmente agora que você entrou 

na faculdade!" Antes da metade do semestre, eu consegui pegar o ritmo. Sabe 

aquela questão de você ler 14 capítulos em dois dias? Eu comecei a pegar o 

ritmo, mas achei que não ia dar. É trabalho, relatório que vale um ponto... Na 
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escola era muito fácil: mostra o caderno completo, já ganha dez! Então, não tá 

com orelhinha, já ganha dez! 

E na faculdade? Sabe, aí foi feio, porque eu, lá no Ensino Médio, fazia 

decoreba, eu me matava de estudar, mas eu estudava de uma forma errada. Já 

aqui na faculdade não se cobrava assim, você era liberado antes, vamos fazer 

resumo. Tanto que a minha primeira atividade foi sobre memória, sobre o 

resgate da minha memória desde o "prezinho", sabe? Daí a professora foi 

falando, eu lembro até hoje, da primeira fala da minha professora, que ela falou 

assim: "Gente, não adianta achar que professor, assim, você é uma pessoa lá 

fora e quando você entra na sala você é um professor, é diferente. Não adianta. 

Sabe o que acontece? É que você muda algumas posturas � na sala de aula, 

você não vai ficar colocando o pé aqui, o pé ali, vai falar palavreado �, mas, 

assim, a sua forma de pensar não vai mudar, entendeu? Eu estou pedindo pra 

vocês fazerem esse resgate de memória pra vocês verem o que foi bom, o que 

não foi a gente vai partilhar!" Foi uma atividade superlegal. 

Foi digitado. Eu tenho imprimido que é o resgate de memória. 

Porque a gente poderia até dar uma olhada depois. Teve algumas correções. 

Eu só não lembro se está escrito lá, mas eu posso procurar pra você. 

Pior é quando você entrava na sala de aula e o professor começava 

a falar. No começo, eu tentava ler o máximo. Só que eu não conseguia dar 

conta. 

Quando eles vão fornecer algum tipo de leitura, é muito fácil. 

Quando cheguei aqui na faculdade, eu tinha muita curiosidade de ver os textos 

da minha mãe, porque ela tem costume de comprar livrinho e tudo mais. Eu 

acho que eu não sou uma das piores pessoas, entendeu? Até que eu cheguei 

a ler um pouco, só que era assim, era uma coisa mais fácil, uma leitura mais 

fácil. Entendeu? Eu tinha muita curiosidade em ler os textos da minha mãe, 

mas quando eu começava a ver, aí que eu não estou entendendo nada, que 

Freud falou isso e aquilo, eu deixava de lado. Quando eu entrei na faculdade, 

nossa! Quando eu vi aqueles textos, eu falei: "Onde, onde que esse cara 

estava, que ele foi escrever desse jeito?" Aí, o que aconteceu? Nessa época eu 

trabalhava com telemarketing, meu primeiro horário foi das três às sete horas. 

O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar aqui, almoçar, aí dava meio-dia e 

quinze por aí, até três horas eu ficava lendo aqui, dava muito sono, entendeu? 
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Aí eu saia dividindo, aí tentava procurar assim, tinha muita coisa pra ler, eu 

pegava os textos das próximas aulas; então assim: amanhã eu vou ter aula 

dessa professora, então vai ser o primeiro texto. Então era assim: eu meio que 

preparava um dia antes, pra fazer a leitura, mas aí depois eu pensei: "Não tem 

como, texto tá muito difícil!"  

Eu comecei antecipar uma semana, mas, assim, tinha horas que, 

como a gente tinha aula quinzenal, tinha professora que eu esquecia... As que 

eram quinzenalmente tinha textos que eu esquecia, porque as que ia 

semanalmente sugava tanto, passavam muito mais textos que às vezes eu 

passava mais tempo, que às vezes eu acabava me focando só naqueles textos 

das professoras que eu via as professoras toda semana, e às vezes eu 

esquecia das que eram quinzenalmente. Tinha uma professora de Tecnologia 

também que ela, ó!, passava muito texto, ela falava assim: "Gente, eu não 

tenho como estar com vocês todas as semana, mas eu tenho que enviar textos 

pra vocês." Daí ela falava "Ó, esse aqui tá sendo indicado, pra complementar", 

sabe? Então às vezes eu nem tocava nesses... Porque os outros que eram 

mais essenciais tomavam todo o espaço. Eu até já marquei esses 

complementares, que até mais interessante, e assim, final de semana, 

esquece.  

É a única coisa que eu chegava � eu ia pra igreja, gastava duas 

horas e meia, eu trabalhava nessa época, problema foi isso, que eu trabalhava 

todo final de semana seis horas; no dia que eu trabalhava, meu tempo não 

rendia, porque eu tinha que acordar, almoçar, tomar banho e trabalhar, e a 

hora voava, e quando eu chegava estava muito cansada, ler um texto era 

quase impossível. E aí, depois, na metade do semestre, eu consegui um outro 

emprego, consegui um estágio já em outra escola, aí meus sábados ficaram 

mais livres. O sábado era pra isso mesmo, pra ler, e assim, tinha hora que me 

dava desespero por conta do texto ser mais complicado. Tinha textos assim de 

15 páginas que eu ficava assim, cinco ou seis horas no mesmo texto, por ser 

complicado e assim, dicionário do lado. Tinha época que eu não atendia mais 

telefone, deixava de ir ao mercado, deixava de lavar louça. Minha mãe falava 

assim: "Ó, aí estudar! Não precisa nem se preocupar, não quero saber de você 

ficar. pensando na louça" � porque sempre fui de ajudar em casa. Aí eu tinha 

hora que me dava desespero, eu falava: "Gente, eu não consegui sair desse 
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texto. Meu Deus!" Aí, chega no outro dia, chegava e falava: "Aí, você leu 

aquele texto?" E eu nem tinha chegado ao texto ainda. Porque eu já tinha me 

consumido todinha, sério... Aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar mais 

tranquila; eu falei assim: "Não adianta eu fazer uma leitura de qualquer jeito, 

pra falar que eu li." Então, se eu perder quatro horas � não, na verdade não 

estou perdendo: se a minha atenção foi toda, ah!, duas, três ou quatro horas 

para aquele texto, pronto! Continua assim, porque depois você vê que não está 

valendo a pena ficar folheando, folheando, está entrando aqui e saindo ali... 

Os do Prouni parece que não, agora é... Os outros convênios, sim. 

Duas semanas depois � porque assim: como a nossa vaga é remanescente, 

são as vagas que sobram, então eles vão tem até o último dia de tal mês para 

fazer os pagantes, quando vê que não dá mais, aí entra as vagas 

remanescentes... Aí, pelo menos nesse semestre, acabou pegando duas 

semanas, que fez uma diferença tremenda... 

Então, como eu tinha falado da menininha, a primeira menina que 

encontrei aqui na faculdade, ela não chegou a questionar. Mas, logo nesse 

mesmo dia, chegou uma senhora, aí essa menina, toda feliz, falou assim: "Ah, 

essa aqui é nossa nova amiga!" Aí a mulher olhou assim: "Mas como assim?" 

"Ela acabou de entrar na faculdade." Ela falou assim: "Mas como assim? Você 

chegou duas semanas depois?" Aí ela meio que quis dizer: "Nossa, mas só 

agora que você chegou? Você é bem relaxada!" Só com o olhar! Aí eu falei 

assim: "Não, é que, como eu passei por um processo de bolsa, eu tive que vir 

depois." Aí ela: "Ah, você ganha bolsa? Ah, tá!..." 

Aí, essa senhora � eu lembro até hoje, depois acabou quebrando o 

gelo, sabe? A gente começou a se comunicar mais, tudo... Mas, assim: são só 

as pessoas; elas geralmente chegam assim: "Ah, você é bolsista, então você 

paga menos que a gente!" Aí eu falei assim: "É"... E assim, nisso, a minha mãe 

já tinha me avisado, ela disse: "Ó, Desiree, não é para você ficar falando que 

você é da Educafro!" "Por quê?" "Porque tem muita gente que marca sua cara, 

não quer fazer grupo." � porque minha mãe chegou a passar por isso na 

faculdade... Então, ela já me preparou. Quando essa senhora me perguntou, 

eu já medi as palavras: "Ah, sim! Sou bolsista!" � entendeu? Porque, pelo 

olhar dela, pelas poucas palavras, ela disse: "Nossa! Essa aí não paga igual a 

mim!" Sabe? Aí, outro aluno já viu comentários mesmo, essa foi diretamente 



 77 

para mim. Alguns professores ou muitos professores são bem tranquilos: "Ah, 

tudo bem! Você chegou agora mesmo." Outros já falam: "Nossa, mas você tem 

que entrar agora? Nossa segunda semana?. O bonde já está bem andando, 

sabe?". Mas em questão de aluno, quem falou mais foi essa senhora, que eu 

lembro. Outros já chegaram a comentar: "Ah, que tem gente, professora, que 

paga 50%..." Caramba! Por quê? Acha que cota está favorecendo, eles não 

são iguais à gente? Já vi esses comentários em sala de aula.  

Mas nesse segundo semestre. Aconteceu uma coisinha: uma 

menina da minha sala, a menina que sempre estudou em escola particular, a 

mãe trabalhava na escola que ela estudava. Nesse semestre, eu falei assim: 

"Nossa! Essa menina aí, hein?" Teve uma menina que chegou a perguntar 

para uma professora minha, de Sociologia: "Professora, você acha certo as 

cotas, as bolsas de estudo?" Aí a professora ficou meio assim. Aí eu falei: 

"Opa! Aí eu já sei. Vou prestar atenção." Até marquei a cara da menina, A 

professora falou assim: "Olha, eu não sei se falo que está certo ou se está 

errado. Mas eu acho que a gente tem que considerar que a história do negro 

não é coisinha fácil. Não foi uma coisa, você virar escravo. Aí, não sei depois 

de quanto tempo, aí teve a abolição, aí povo joga todos os negros na rua, e se 

vira... Agora vocês estão libertos, mas não sabem ler, não sabem escrever. Eu 

acho que tudo isso tem que considerar, isso influencia muito. Então eu acho 

que está certo, eu acho que tem que ter mesmo. Se a pessoa não teve uma 

oportunidade lá atrás, por que não dar agora? Eu acho que isso não quer dizer 

que, ah!, eles são melhores." Aí a menina calou a boca e não falou mais nada. 

Porque acho que ela pensou que a professora ia dar ibope para ela. Entendeu? 

Isso aconteceu foi no segundo semestre. No primeiro semestre ficou mais nos 

olhares... 

Bom, o meu grupo foi formado bem na loucura, entendeu? Tipo: era 

eu e uma outra bolsista da Educafro, e a gente estava sentada juntas, e um dia 

teve uma atividade, e tinha duas mulheres assim, que estavam um pouco mais 

excluídas, mas sempre juntas as duas. Aí, eu peguei falei: "Ah, vamos fazer as 

atividades juntas?" E nisso formou o grupo. Agora, atualmente, nosso grupo, 

somos seis pessoas, duas da Educafro, bolsistas, uma do Prouni e as outras 

três pagantes. Tem uma que ela mora até perto da minha casa, que ela falou: 

"Ah, se eu soubesse da Educafro antes, eu tinha ido atrás!" Porque, gente, 
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pesa muito, pagar quase 500 reais. Entendeu? Porque antes teve um processo 

de bolsa, que ela acabou perdendo a data, acabou não se atentando. Avisei 

pra ela um pouco em cima da hora, mas ela também não foi firme. Agora tem 

uma do grupo que ela tem uma visão bem elite, entendeu? Ela paga integral, 

voltou a estudar agora. Ela estudava, chegou a fazer um curso, tudo, teve filho, 

mas depois falou: "Ah! Posso ficar em casa cuidando dos filhos que agora eu 

tomo conta. " Agora que os filhos estão crescidos, seis anos, ela voltou a 

estudar... Ela não chega a comentar em questão de bolsa de estudo e tudo, 

mas tem hora que ela fica "Ah! Não é bem assim! Aí, gente, acho que tem que 

ser do bom e do melhor." Tem uma menina que é bolsista do Prouni que já 

ouviu da boca dessa pessoa do nosso grupo que os piores professores estão 

na escola pública; as duas filhas dela estudam em escola particular. Então, às 

vezes, nosso grupo é bem democrático; às vezes dá uns arranca-rabos, mas 

às vezes dá certa raiva por questão dessa mulher. 

Então, essa mulher que te falei. Não é bom citar nomes? A Soraia... 

Ela veio no primeiro semestre, ela participou de um grupo, só que as meninas 

eram todas nessa idade de 19, 20 anos. E tudo que as meninas falavam era de 

balada, disso, daquilo. Depois ela começou a se comunicar mais com a gente, 

começou a se juntar, e depois ela acabou entrando no grupo. Ela falou assim: 

"Ah, gente, aquele grupo não dá mais certo, porque as meninas qualquer hora 

querem fazer trabalho, a idade já não dá..." Então ela se ajuntou, porque no 

nosso grupo a maioria já é casada. Têm filhos, têm uma visão... Ela não 

trabalha; as três pagantes não estão trabalhando; só o marido está 

trabalhando, mas elas, não... Estão à procura de estágio. Mas, quer dizer, a 

Soraia, ela não. Ela nem sabe como vai fazer estágio. Porque ela não sabe 

com quem vai deixar as filhas na parte do dia. Ela fala: "Ah! Eu acho que vou 

deixar para fazer esses estágios depois que eu terminar!" Tem uma que está 

mais tranquila, que fala assim, a Edinalva: "Ah, eu não vou sair para fazer 

estágio para ganhar menos de 500 reais. Não preciso!", não sei o quê... 

Uma chegou a entrar, a Jaque. Chegou a entrar numa clinica-escola, 

aqui perto da faculdade mesmo. Só que, aí, chegou lá, falaram � é uma clínica 

que tem psicóloga, fisioterapeuta, enfermeiro e tudo mais � chegou lá, falaram 

que ela ia auxiliar na sala de aula, nas crianças que tinham "Down", algo assim. 

Aí, chegando lá, a colocaram para trocar fralda. Ela pegou e saiu. A outra 
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bolsista também. Está à procura também, ela é uma pessoa mais ativa. Ela 

fala: "Aí, gente, se eu pudesse, desde o primeiro semestre eu estava fazendo 

estágio, sabe?" Porque, diferente das outras mulheres casadas, ela não tem 

filhos ainda, as outras têm. Só que aquela pessoa que não tem maridinho que 

está trabalhando em tal empresa e banca a casa � porque o marido dela vive 

de bico; então, por conta disso, ela está desesperada atrás de estágio... Ela 

entrou, chegou a entrar numa escola que eu também trabalhei, mas não deu 

certo. Fez alguns trabalhos voluntários também numa faculdade, só que 

também, quando a chamaram para efetivar, não deu para ela ir, entendeu? 

Diferente das outras, ela é bolsista, casada, mas o marido dela não tem 

emprego fixo, tanto que ela tem um problema, ela fala: "Gente, meu marido não 

tem uma visão aberta, ele não aceita que venha fazer trabalho de sábado, ele 

não queria que eu entrasse na faculdade." Então, ela está batendo de frente 

com tudo isso � o preconceito do marido: por ele, ela tinha que ficar na beira 

do fogão, cuidando de casa e ponto final; ela está na faculdade, nossa!, é uma 

possibilidade que ela possa sair, assim, sabe, do mundinho dele. 

No segundo semestre também foi loucura, viu? Aumentou umas 

quatro matérias, aula quinzenal também. Nossa! Virou uma salada, uma salada 

mesmo, entendeu? Nesse segundo semestre, eles não enviaram tantos textos, 

sabe?, mas a gente já entrou meio que defasados por questão da gripe suína. 

Não vieram com bastante texto, mas logo quando a gente entrou, começaram: 

"Aí. vocês vão fazer um trabalho na escola!" Começaram a jogar as coisas que 

iam compor a intermodular. Aí o que aconteceu? A gente � tá bom, todo 

mundo lá �, nesse semestre, não teve muito que apresentar, na sala, não 

teve, só atividades mais simples, nada muito elaborado, entendeu? Mas o que 

a gente centrou foi em questão deste trabalho e da intermodular, sabe?, que 

pegou e sugou o nosso tempo. A gente teve que fazer os vídeos e os 

documentários e a parte escrita. E aí, quando eles colocaram a proposta, no 

primeiro semestre o trabalho foi tremendo, nesse já tinha que entrar citação de 

fulano de tal, sabe?, uma questão bem mais rigorosa. E assim, aos filhos dos 

professores, pouco, bem pouco, semestre passado eles jogaram bem. Olha, só 

para você ter uma ideia: a professora que estava coordenando esse trabalho 

da intermodular, a gente dá para contar nos dedos quantas aulas que a gente 
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teve com ela, era quinzenal e ainda coincidia com feriado, sabe? A gente 

andou bem com as nossas pernas. 

Sabe a professora de Metodologia? Essa minha professora, as três 

primeiras atividades dela, ela mandou sem pisar na sala, sabe? "Estou 

mandando esse texto. Responda as três perguntas." É aquele texto que a 

gente lê de trás pra frente e não consegue, você não consegue mandar e-mail, 

sabe? A professora, tanto que, quando ela apareceu na sala, depois de quase 

dois meses que as aulas já tinham começado, nossa!, a gente olhou para cara 

dela e falou assim: "Caramba! Que hora!", quando, ela, olha gente, quinzenal, 

feriado, e não sei o que, e ninguém consegue achar, ninguém envia mensagem 

para ela, tudo mais. Quando ela chegou na sala, ela: "Gente! Essas atividades 

vão valer pontinho!". Só que aí eles vieram que "ah, não! não vai valer 

pontinho, não! A gente vai fazer avaliação temática no final do semestre, inter-

modular que vai ajudar nas matérias, então, a gente, e agora não vai valer 

nenhum ponto", e tudo mais. Ela é bem criteriosa na hora da avaliação. 

Quando começou a proposta da intermodular, a gente teve que juntar tudo 

assim, a gente falou: "Meu Deus!". De três, dois textos ela achou muito bom, 

que a ideia estava bem legal; o outro tinha que ter cem palavras, imagina! 

Cada integrante colocou uma folha inteira, tinha que colocar cem palavras no 

trabalho final. Daí ela falou que já não estava muito. A gente ficou louca. Mas 

aí, no outro trabalho, a gente deu bastante, na intermodular. 

Não, assim, ela sai... Ela subloca algumas salas para atendimento e 

atende na igreja, que é um custo mais em conta e tudo mais. Porque ela é 

funcionária pública, ela trabalha pela Fundação Criança como agente de 

saúde, há nove anos, e tem toda a questão que não pode mandar embora � 

tem uns que pode mandar embora �, e assim teve um tempo que, não é que 

ficou mais tranquila, entendeu mais ela. "Eu vou sublocar algumas salas, e tudo 

mais, agora eu vou atender na igreja, vai abrir porta." Só que está atendendo, 

está ajudando, mas tem dificuldades. Um dos grandes problemas é que tem 

gente que acha que, ah!, como é mais em conta, então não paga na data, 

sabe? Agora, sim, ela deu um clique, ela falou: "Não, espera aí! Não vai dar 

mais!". Ela já está até visando um curso, sabe?, que ela vai preparar currículo, 

cartão, sabe? É uma outra formação séria, porque nesses três anos ela só está 

nesse atendimento, na supervisão que o psicólogo tem que fazer, ela também 
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tem que fazer terapia, só ficou nesse ciclo. Agora ela está visando participar 

mais de palestras, seminário, entrar nesse lugar aí. Ela está pensando em sair 

do serviço: "Eu preciso sair para ter tempo de investir melhor na carreira!" 

Ah, eu vejo assim: se você não correr atrás, não vai ter ninguém que 

vá correr por você. Lógico, eu estou hoje aqui na faculdade através da ONG 

Educafro. Só que assim: eles fizeram uma grande parte, convênio e tudo mais; 

só que, se eu não sou decidida, ou pelos menos não tenho força de vontade, 

não vou caminhar. Porque, se fosse para eu avaliar a questão financeira, eu 

não tinha nem entrado. Porque, quando falam de faculdade, diretamente você 

já começa a pensar: mensalidade, os livros � minha mãe falou: "Não são só os 

livros. Você também come, tem dias que você vai ficar o dia inteiro..." Minha 

mãe ficava assim, entendeu?: "É, você tem que trabalhar, roupa que gasta 

demais, tudo isso." Nossa! Eu coloquei no papel; se tivesse detalhado tudo, 

não tinha nem entrado. Graças a Deus, esse curso que eu estou fazendo não é 

tão caro, estou pagando 50%; eu gostaria que fosse 80% para ficar mais 

tranquila ainda. Eu fiquei morrendo de medo, entendeu?, mas a gente leva 

pesar, pesa muito, mas, quando você tem que trabalhar � eu não sou casada, 

eu não tenho filho, mas mesmo assim eu tenho responsabilidade de trabalhar, 

entendeu? Agora, não é só o dinheiro. Meu pai me ajuda a pagar; não é só 

esse dinheiro que eu preciso, entendeu? Então tem que ter muita força de 

vontade mesmo...  

E outra coisa é você tomar cuidado com as opiniões das pessoas. 

Quantas pessoas me criticaram e ainda criticam? Minha mãe e meu pai já 

ficaram mais tranquilos: "Ah, não! Estou vendo que você está interessada, é 

isso mesmo que você quer, estamos aí, não para de estudar, pode ter 

concurso..." Meu pai ainda está naquela mentalidade, que você podia fazer 

Medicina; minha mãe já está bem mais tranquila. Mas, se você não é pulso 

firme, as pessoas te deixam para baixo.  

Aí, você vai trabalhar com criança... Já ouvi professores falarem isso 

pra mim, lá nessa escola onde eu trabalhei, quando eu comecei. "Aí, gente! Eu 

estou achando interessante!" "Como assim? Nossa! Você té doida, filha! 

Professora, assim de carreira?" E outra coisa que ela também falava era: 

"Desiree, cuidado! Esses professores são assim, criticam, criticam, mas eles 

estão tentando ir para outro emprego? Não, e estão com um carrão aí, já tive 
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professor, no 3º, com três carros, sabe?" Muito engraçado: eles criticam, 

criticam, e eu acho que é porque eles não querem concorrência. São muitas 

questões mesmo. 

Eu já estou pensando na pós � ai, meu Deus �, ou Pedagogia, ou 

Educação Infantil. Eu já tenho certeza que eu quero trabalhar com Educação 

Infantil, quero trabalhar na rede pública, também porque eu sou totalmente a 

favor; tem muita coisa errada, mas na escola particular também tem. 

Atualmente eu estou trabalhando numa escola particular, trabalhei numa outra, 

entendeu? É a segunda escola particular que eu estou trabalhando; vejo coisas 

lá que acontecem na escola pública, mas as pessoas direcionam somente para 

a escola pública toda a repercussão de mídia. Aí, na escola, vai ter que 

acobertar que o aluno está fazendo coisa errada, senão a mãe vai tirar da 

escola, sabe?, todas essas questões. Quando eu trabalhei no "prezinho", eu vi, 

pelos bastidores, eu vi que tem muita coisa boa, sabe?, que não é divulgado. 

Nessa escola onde eu trabalhei, as professoras tinham formação no sábado; 

muitas metiam o pau � "Caramba! Vou ter que vir aqui de sábado?". Quando a 

minha mãe estava na faculdade, ela teve Psicologia Escolar, e uma professora 

dela já tinha falado: "Olha: tem muita professora de escola pública que reclama 

de barriga cheia!" Ela, direcionada para questão de formação, ela dizia: "Olha, 

gente! Eu vou dar formação para professora de escola pública, se eles fossem 

pagar, ia dar dois mil, dois mil e quinhentos reais, só para eles pagarem essa 

formação, e o Estado vai lá e dá, ou o município, não sei, depende da escola." 

Aí, minha mãe fala: "Toma muito cuidado, viu?" Nessa escola que eu entrei, 

formação disso, no Cenforpe, eu falei, tem caminho para seguir, entendeu?, e 

eu pretendo atuar na escola pública. Começar como professora, mas também 

me interessa coordenação, eu não quero ficar parada, não quero ser só 

professora; não estou menosprezando o professor, mas é o que está na linha 

de frente, sabe? Tem que estar preparado mesmo, e tem que estar estudando 

constantemente. Não dá para parar, porque é muita coisa, muita coisa que 

muda na educação, é lei e aquilo. Já vou começar a prestar mesmo um 

concurso, tanto para auxiliar, como para professora. Quero ficar um tempo na 

sala de aula, um tempo na coordenação. Quero ver como é essa questão de 

trabalhar nas bibliotecas, no Cenforpe, supervisão � não quero ficar parada. 
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Deixe-me ver essa trajetória: quando eu entrei na Fundação 

Criança, era legal, porque eles questionavam muito. Foi meu primeiro 

emprego, e eu estou levando até hoje, entendeu? Dentro da minha casa, 

tinha um bom diálogo e tudo mais; na escola, não tanto: é uma das coisas 

que eu aprendi que eu estou levando para minha vida, desde aquele primeiro 

emprego. É a questão de você questionar e buscar o que muita gente está 

tentando esconder: "Ah, não! Não pode, aqui não pode!"... Por quê? Porque 

tem que ser assim... Uma coisa que eu estou levando é que você tem que 

questionar mesmo, e você não pode ficar se sentindo inferior � "Ah! Porque 

fulano... Meu Deus, como que e vou fazer para estudar! Ah, meu Deus!" Eu 

trabalho, e se eu não trabalhar, e aí? Eu estou fazendo estágio, e isso está 

me ajudando demais, porque, sabe?, tem um encontro... Ah, eu estou vendo 

isso na sala de aula, mas não está casando com o que o professor está 

falando, entendeu? Então, sabe?, de questionar mesmo, procurar estudar, 

sabe?, assim, me formar, participar de seminário, de formações, e não parar 

no tempo, achar que está bom. Tem uma mulher no meu grupo que falou: "Aí, 

gente! Só vou me formar, e está bom demais! Aí não quero mais saber, não 

estou aguentando mais, não vejo a hora de acabar e só vou ficar nisso!" A 

outra bolsista do Prouni chega e fala: "Acho que a gente quer fazer pós-

graduação, mestrado... Deus me livre! Gente, não quero saber!"  

Eu não quero parar, e pra isso não acontecer eu tenho que me 

informar, porque eu não quero ser essa professora que senta a bundinha na 

cadeira, cruza os braços e acha que tudo está certo, não... E também não 

estou com essa visão de que, ah!, Eu vou mudar o mundo inteiro. Atitudes 

fazem a diferença, não estou achando que eu vou mudar o mundo inteiro, que 

eu sou a pessoa mais certa do mundo, que eu vou fazer tudo certinho, não vou 

errar... Isso também não, sabe? Eu estou aprendendo muito. Entrando na 

faculdade, eu não estou aprendendo só coisas relacionadas à profissão; estou 

aprendendo no geral. Tem coisa lá que eu não imaginava, ah, nossa! Mas eu 

vou discutir sobre isso na faculdade. Não imaginava, e está me auxiliando 

muito para a vida profissional e pessoal, está sendo muito bom mesmo. 
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QUARTO CAPÍTULO 

ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS POR BOLSISTAS DE UM 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 

Uma história de vida é constituída pela integração de 

todos os elementos do passado que o sujeito 
considera relevantes para descrever, entender ou 
representar a situação atual e enfrentar 

prospectivamente o futuro (Bolívar, 2007, p.13). 

 

 

A construção de sentido dessas histórias permite visualizar um 

pouco do espaço-tempo que não está presente e nem tão pouco se viveu, e vai 

muito além do que descrever. É "constitutiva de cada experiência individual e 

recorta tanto a idade da vida, sexo, a percepção do espaço e do tempo, como 

as pertenças a um grupo social, a uma categoria sócio-profissional ou a uma 

'identidade' nacional" (Delory-Momberger, 2004, p. 71). 

Os episódios presentes em cada história promovem um recorte 

breve da história social do País. Trata-se da mostra de um confronto e ao 

mesmo tempo de superação individual que cada um vivenciou devido às 

dificuldades financeiras e pessoais que teve em inúmeros momentos, 

juntamente com a família. A migração de estado, dando um enfoque maior à 

Região Nordeste para a Sudeste, é uma realidade ainda vivida nos tempos 

atuais, nos quais a busca por emprego nas grandes capitais é um sonho a ser 

alcançado no imaginário individual. Porém a realidade coletiva que se faz 

presente através do desemprego e o alto custo de vida leva a cenários de 

diferentes subjetividades e identidades onde estas são reconstruídas como 

mecanismos de defesa e luta pela sobrevivência.  

Vale aqui salientar que, entre 1970 e 1990, a população da Grande 

São Paulo mais que duplicou. Na década de 70, o crescimento foi de 445 mil 

habitantes por ano. Entre 1980 e 1990, cresceu em torno de 486 mil habitantes 

por ano. Nesse crescimento, registra-se um povoamento múltiplo, heterogêneo, 

no qual se encontram trabalhadores de diferentes origens, vivendo 

experiências de conflitos e disputas, sobretudo pelo contexto generalizado de 

corrida ao trabalho.  
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Pretendo neste capítulo explicitar as estratégias usadas pelos 

bolsistas para ingressar, permanecer e concluir os respectivos cursos, ao 

analisar as estratégias desenvolvidas para superar barreiras ligadas a 

dificuldades no domínio dos conteúdos, dificuldades socioeconômicas, na 

relação entre professor e aluno e, por fim, na relação da família com a 

educação. Busco resposta à segunda questão posta na Introdução: a 

distribuição de bolsas de estudos integrais ou parciais tem garantido o acesso 

e a permanência dos que adentram ao Ensino Superior por seu intermédio?  

Segundo Delory-Momberger (2004, p. 69), "a história de vida 

pertence a um processo de transformação que o individuo exerce pela 

linguagem sobre seu vivido e pela qual ele tende a constituir sua identidade e 

sua relação ao mundo". Todas as entrevistadas superaram suas dificuldades e 

se transmutaram para outra realidade em busca de uma existência diferente 

daquela que seria naturalmente decorrentes de sua origem familiar, mas 

permaneceram com valores humanos que habitam suas memórias, ao lembrar 

de alegrias, tristezas e desafios presentes em suas histórias de vida. Buscaram 

uma atuação que tem como essência a força política, emancipatória e 

transformadora que é a educação. A presença das semelhanças entre lugares, 

experiências de vida em vários sentidos � tempo escolar, profissional, 

vivências pessoais e sociais � produz o entrelaçamento de tais histórias com a 

história social, como num breve encontro contribuindo para a existência de 

umas e outra. 

 

A coerência narrativa tece a coerência do ser numa 

trama intima em que são convocados os eventos 

referenciais no movimento das recordações e no fluxo 

da palavra. O sujeito retraça sua trajetória individual que 

ele inscreve nas pertenças familiares, afetivas, sócio-
profissionais, econômicas e ideológicas. E é na 
experiência singular que ele faz de si mesmo, através 

de suas inscrições, que ele define sua identidade 

cultural (Cruche, 1996, apud Delory-Momberger, 2004 p. 
69). 

 

4.1 Quanto ao domínio dos conteúdos 

 

A partir da análise das histórias de vidas expostas no capítulo 

anterior, podemos verificar que o mundo acadêmico reserva uma série de 
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armadilhas para os ingressantes, principalmente nos primeiros meses, quando 

ainda passam por um período de adaptação, especialmente para aqueles que 

estão afastados das salas de aulas por algum tempo, como é o caso de duas 

das nossas entrevistadas. A entrevistada "A", por exemplo, permaneceu 12 

anos afastada dos bancos escolares,  � o que, por um lado, revela importante 

falha no processo de democratização do acesso ao ensino superior no Brasil e, 

por outro, corrobora as estatísticas que indicam o enorme contingente de 

jovens egressos do Ensino Médio que não dão prosseguimento ao nível 

imediatamente seguinte dos estudos. A entrevistada "B" ingressa 

definitivamente num curso superior, com chances de conclusão, depois de 

aproximadamente 20 anos do término do Ensino Médio, enquanto que a 

entrevistada "C" permaneceu dois anos em cursinho popular preparatório até 

obter matrícula numa universidade. 

O Ensino Básico não oferece uma formação mínima para o aluno 

chegar à universidade com conhecimentos satisfatórios, capaz de compreender 

e desenvolver com tranquilidade teorias com aspectos mais aprofundados. A 

imaturidade do jovem estudante ou mesmo do estudante jovem torna-se latente 

nos corredores das faculdades brasileiras.  

Muitos professores, por sua vez, nem sempre reconhecem essas 

dificuldades, visto que sua preocupação é desenvolver um currículo que não 

condiz com a realidade da educação pública no Brasil. Porque se trata de um 

currículo preparado para um aluno que ainda não despontou nas nossas 

escolas.  

 

Os conhecimentos básicos necessários serão a 

ciência, a lógica, a teoria e o uso da computação. Em 

termos de habilidades específicas, os estudantes 

deverão calcular, sintetizar, analisar. Ao mesmo 

tempo a escola deverá prepará-los para uma cultura 
global, buscando a formação de pessoas 

responsáveis, autodisciplinadas, com boa capacidade 

de comunicação e orientada para cooperar com os 

outros, o que representa que o novo currículo deve 

desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de 

análise quantitativa e qualitativa, além de favorecer o 

manejo de informações e inserir o aluno na história e 

na cultura (Alves, 2001, p. 208). 
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Receber um aluno desse naipe na universidade seria o ápice da 

educação, mas até aí há necessidade de trabalhar com mais vigor na base, e 

não só na base especificamente, mas montar uma força tarefa administrativa 

para trabalhar em duas frentes: uma, na base, com aqueles que estão 

inaugurando o acesso ao sistema; outra, na parte superior, ou seja, com 

aqueles que já estão no sistema prontos para sair e que de todo modo 

sofreram e continuam a sofrer importante defasagem no decorrer de sua 

formação. Nenhuma política de democratização do acesso ao Ensino Superior 

no Brasil alcançará êxito sem trabalhar nas duas pontas do sistema, até 

equacionar a grande incógnita que permeia a qualidade do ensino em nossas 

escolas. 

O depoimento de uma das entrevistadas revela essa lacuna e, 

sobretudo, a ausência de conhecimento e sensibilidade por parte dos docentes 

� os quais, talvez por pura inocência ou por não idealizar um aluno a partir de 

um currículo preparado para uma minoria. 

 

� [...] o computador também foi uma tortura 

que tive que aprender a lidar com ela, 

porque eu não sabia nada e os professores 

não viam isso, eles não conhecem quem 

sabe, e para eles era um absurdo você falar 

que não sabia mexer no computador, você 

tinha a obrigação de saber. Só que eu acho 

que deveria ter um cursinho para quem não 

sabe nada. Na minha sala tinha 84 alunos; 

destes, apenas cerca de 80% sabiam. Teve 

pessoas que desistiram no primeiro 

semestre por conta dessa dificuldade. Eu, 

para fazer meus trabalhos, ligava para minha 

sobrinha, e ela digitava pelo telefone 

mesmo. Então ficava assim, sabe?, do jeito 

que dava (Entrevistada A).  

 

E mais: 

 

� No segundo semestre, eu já estava com a 

cabeça um pouco mais aberta em relação 

aos módulos, de como seriam as avaliações, 

essa parte da faculdade, mesmo assim tinha 

trabalho... A parte tecnológica foi a que mais 
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pegou: no terceiro semestre um jornal, no 

quarto uma revista � quer dizer, você 

escrever um texto é uma coisa, mas também 

não é tão fácil;, agora fazer diagramação, 

photoshop, essas coisas todas eu não sei. 

Tem muita coisa que eu não domino da 

tecnologia. Eu tenho a sorte de ter uma 

pessoa no grupo que sabe muito disso, 

então a gente faz uma troca (Entrevistada 
A).  

 

Observe-se que as dificuldades desta participante situam-se no 

campo tecnológico. Observe-se também que, para não desistir do curso, ela 

desenvolveu duas formas distintas de superar momentaneamente tal 

dificuldade: em primeiro lugar, pediu ajuda à sobrinha; no segundo momento, 

apoiou-se numa colega de classe que se mostrou entendida na área de 

informática. Esse é um comportamento que, para Alves (2001), significa 

habilidade de comunicação e de cooperação com os outros.  

 

� [...] quando eu entrei na faculdade, já tinha 

passado duas atividades, entendeu? O povo 

só falava disso: "Gente, vocês sabem a aula 

da tal professora?", e esse texto e tudo mais, 

e o povo assim com um bolo de texto, eu 

pensei que não ia acompanhar [...] porque 

assim, lá na escola, o professor chegava, era 

muito difícil ter xérox, o professor metia o 

texto na lousa, agora na faculdade não, é o 

inverso, o professor mandava o texto 

primeiro, você fazia uma primeira leitura, 

imagine isso, já foi um baque [...] tinha hora 

que me dava desespero por conta do texto 

ser mais complicado. Tinha textos assim de 

15 páginas que eu ficava assim, cinco ou seis 

horas no mesmo texto, por ser complicado 

(Entrevistada C).  

 

� [...] então nos primeiros meses eu senti 

muita diferença, porque é uma quantidade 

enorme de textos que você tem que 

pesquisar e isso assustava muito. No 

colégio, o professor dá um texto, é aquele e 

acabou, agora aqui [faculdade] não, o 

professor às vezes está dando uma aula, ele 
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dá um texto, mas nesse texto tem várias 

referências para você procurar, e durante a 

aula ele dá outras 1.001 referências. É livro, 

é texto, mesmo internet, eu ficava 

apavorada, e falava "Gente", ainda naquele 

pensamento de colégio. "Mas é tudo isso de 

cada matéria? Como que eu vou fazer para 

pesquisar tanto texto? Como que vou fazer 

para ler tanto livro?", pensava, apesar de 

gostar. Teve muita gente que parou por 

conta disso, porque não gostava muito de ler 

nem tão pouco escrever. Aí, quando o 

professor começava a sugerir isso, sugerir 

aquilo, indicar isso, indicar aquilo, aí teve 

muitas meninas na minha sala que pararam 

por causa disso. Então, no primeiro, 

segundo, até o final do segundo mês, do 

segundo semestre, eu tive bastante 

dificuldade de adaptação. Tinha também a 

questão da informática, que até hoje não 

tenho computador em casa (Entrevistada B). 

 

As histórias de vidas são fantásticas, por nos apresentarem essa 

dimensão do individual confeccionando o social, "[...] os espaços que servem 

de charneiras entre as estruturas e os indivíduos, os campos sociais onde se 

enfrentam mais directamente a práxis singularizante do homem e o esforço 

universalizante de um sistema social" (Ferrarotti, 1988, p. 32). Somente o relato 

autobiográfico pode dar conta de explicitar com tamanha clareza o quanto o 

individual representa o social. Observe-se que, para essas duas participantes, 

o grande obstáculo para permanecer no curso neste momento são os textos, a 

obrigatoriedade de ter que fazer várias leituras; parece simples, mas chega a 

ser motivo de desistência de várias pessoas, conforme indicado nos dois 

relatos. Esta dificuldade no domínio de uma habilidade tão primordial vem nos 

revelar importante falha na atribuição de competência do sistema de Ensino 

Básico, que envia estudantes à faculdade sem domínio da capacidade leitora. 

Indica, sobretudo, que na escola pode até se ensinar muito, mas não ensina o 

principal, que é aproximar o aluno do patrimônio cultural de maneira autônoma 

e prazerosa através de múltiplas leituras.  

 

4.2 Quanto às dificuldades socioeconômicas 
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Mantendo o olhar sobre as histórias de vida do capítulo anterior, este 

tópico trata de questões que foram apontadas como de dificuldade econômica 

e social ou vice-versa, visto que dificilmente se fala de uma sem citar a outra, 

ambas estão definitivamente imbricadas, ou pelo menos deveriam estar. No 

Brasil, "a necessidade de formulação de uma política social decorre do caráter 

antissocial da economia e, portanto, da política econômica nas sociedades 

capitalistas" (Saviani, 2002, p. 118). Portanto, faz-se necessário receber com 

precaução essas políticas ditas sociais, porque nem sempre visam atender 

realmente quem precisa delas, ou, senão, são criadas para manter certo 

equilíbrio nos níveis de faturamento dos detentores dos meios de produção.  

Cabe lembrar que apenas oferecer dinheiro às famílias carentes não 

atende por inteiro ao caráter de política emancipadora. Muito pelo contrário: 

cria um conjunto social econômica e politicamente dependente do sistema 

capitalista. A dinâmica de distribuição de renda sem uma preparação para o 

autodesenvolvimento só favorece um dos lados, aquele que oferece o capital e 

ao mesmo tempo é proprietário dos setores produtores de bens e serviços que 

aquele suposto beneficiário precisará consumir, pois se trata de necessidades 

básicas. Assim, o ciclo se fecha: a política econômica distribui bolsa família, 

vale gás, bolsas de estudo, financiamento estudantil, com o rótulo de política 

social, que atende princípios de redistribuição de renda e democratização do 

acesso aos bens e serviços. Neste quadro, desenvolve-se mais quem já é 

desenvolvido, e nem sempre serve de apoio a quem precisa se desenvolver, 

estabelecendo de fato uma política assistencialista. Isto não significa que 

estamos nos posicionando contra as bolsas de estudo, mas, sim, alertando 

para o fato de que as bolsas não podem se efetivar como política permanente 

de democratização do ensino, pois espera-se que no País seja adotada uma 

política mais justa de distribuição de renda.  

 
Com efeito, sabe-se que sob as condições do 

capitalismo, configurou-se uma forma econômica 

caracterizada por uma crescente socialização do 

processo de produção, que coexiste com a 

apropriação privada dos bens produzidos 

coletivamente. Uma vez que esse tipo de economia 
subordina a produção social de riquezas aos 

interesses particulares da classe que detém a 

propriedade privada dos meios de produção, 
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caracteriza-se o seu atributo antissocial. Entretanto, 
como a produção é social, surge a necessidade, no 

próprio interesse do desenvolvimento capitalista, de 
proteger as forças produtivas (a força de trabalho, o 

capital variável) da superexploração dos capitalistas 

privados. Por isso, uma certa "política social" 

emerge desde as origens do processo de 
consolidação do capitalismo (Saviani, 2002, p. 118). 

 

Ao analisar os depoimentos das nossas futuras formadoras, 

identificamos uma série de questões que desqualifica consideravelmente o 

discurso de que a concessão de bolsas de estudo parcial ou integral é 

suficiente para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de alunos que 

adentram o sistema de ensino por meio desse recurso. 

 

� A universidade foi sempre uma coisa 

muito distante para o filho do pobre. Eu, 

quando terminei o Magistério e entrei logo 

em seguida na faculdade, eu sabia que não 

ia terminar, porque era difícil para meu pai 

me manter naquela faculdade, e, se eu não 

fosse trabalhar para me manter, as coisas se 

agravariam. A vida foi tomando outra 

direção, e a mensalidade não é só o valor 

bruto, tem outras coisas, como alimentação, 

transporte e material, entra toda esta parte 

que é muito caro. [...] Minha esperança veio 

mesmo com esse projeto, o Prouni. [...] 
minha casa até hoje não acabei. Faz 12 

anos que estou construindo. Então, era 

assim: ou você faz faculdade ou compra 

cimento, ou faz faculdade ou compra comida 

[...] depois desse projeto, realmente abriu 

uma porta para mim; se não fosse isso, eu 

não teria voltado, não teria condições de 

fazer uma faculdade pra valer (Entrevistada 
A).  

 

 � Desde o primeiro mês, as coisas estão 

sendo difíceis. No segundo mês na 

faculdade, as colegas nem me conheciam 

direito na sala, fizeram vaquinha para me 

ajudar, já no segundo mês, porque estava 

complicado. [...] Eu vinha de Guaianases pra 

cá de uma forma que gastava muito mais e 

eu ainda não tinha o bilhete de estudante, 

então eram nove reais, por dia e eu nem 
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sempre tinha [...] já teve dia de eu faltar, ter 

que escolher um dia pra faltar, porque o 

dinheiro não dava para a semana toda. [...] e 

mesmo pagando só 20% teve meses de 

chegar quase no fim do mês e eu ficava 

pensando: "Como que eu vou fazer pra 

pagar amanhã? [...] é como eu falo para 

minha mãe: "Essas meninas da minha sala 

têm coisas que o dinheiro nunca vai pagar". 

Porque é um pessoal que nem me conhecia; 

foram me conhecer aqui e me ajudavam com 

dinheiro. Davam-me dinheiro pra pagar 

faculdade, pra tomar lanche, me davam 

dinheiro pra eu ir embora. Já teve vez de eu 

vim pra cá [faculdade] com o dinheiro só de 

vinda. Falava: "Como é que eu vou fazer? 

Mas eu tenho que ir." A primeira vez que eu 

fiz isso foi um dia que teve a aula 

maravilhosa da professora... Naquela aula, 

de repente, eu lembrava: "Não tenho 

dinheiro para ir embora"; falava: "Ai, meu 

Deus! Pra quem eu vou pedir? [...] Para 

poder ir embora pra casa?" Eu estava lá, 

bem me deleitando com a aula, fazendo as 

coisas, daqui a pouco me lembrava de novo: 

"Ai, meu Deus! Bom, até a hora do intervalo 

tenho que pedir pra alguém, dinheiro pra ir 

embora, como que eu vou fazer pra ir 

embora?" Olha foi uma coisa de louco 

(Entrevistada B).  

 

� [...] se fosse para eu avaliar a questão 

financeira, eu não tinha nem entrado, 

porque, quando falam de faculdade, 

diretamente você já começa a pensar: 

mensalidade, os livros � minha mãe falou: 

"Não são só os livros. Você também come, 

tem dias que você vai ficar o dia inteiro [...]" 

(Entrevistada C). 

 

É importante ressaltar que as entrevistadas A e B já experimentaram 

por várias vezes o gosto amargo de entrar numa faculdade e não terminar por 

conta de questões econômicas. Apenas a entrevistada C está em sua primeira 

tentativa.  

 

4. 3 Relação professor-aluno 



 93 

 

No primeiro semestre de 2009, cursei uma matéria intitulada 

Abordagens Filosóficas da Educação. Na ocasião, o docente referiu-se à 

escola como o único espaço público que a sociedade é obrigada a frequentar, 

ou por conta própria, ou força de lei. "Nenhum outro espaço é obrigatório", dizia 

ele. Sabemos que a relação entre professor e aluno, no Ensino Básico, é 

permeada de conflitos, talvez pelo fato de serem obrigados a estar ali, ou não. 

E na faculdade, como ocorre esse encontro? Especialmente quando se trata de 

aluno que está ali não obrigado, mas por um direito adquirido, também por 

força de lei?  

 

O conceito de relação já traz implícita a ideia de 
vinculação. Em sentido mais amplo, a palavra relação 

é sinônimo de conexão entre duas ou mais coisas, 

acontecimentos ou pessoas. A relação, portanto, 

estabelece um vínculo entre as partes relacionadas, o 

que nos possibilita vê-las como unidade. Quando 
analisamos as relações entre pessoas e desvelamos 

suas filigranas relacionais, podemos perceber que 
qualquer relação nos remete a uma dimensão muito 

além do simples intercâmbio, realizando-se somente 
quando se efetiva certa ligação e participação entre 

os parceiros (Paris, 2000, p. 65). 

 

Seguindo o raciocínio desta autora, os sujeitos educam-se e se 

formam por intermédio das relações que estabelecem no interior da instituição 

da qual fazem parte em dado momento. Para isso, retomo a fala de uma das 

entrevistadas, que relata o fato de que as colegas de sala, sem nem sequer 

conhecê-la, já haviam feito coletas ("vaquinha") para ajudá-la a voltar para 

casa. Isso revela uma importante unidade de relação. No entanto, é a relação 

entre professor e aluno que queremos explicitar, não no sentido pedagógico, 

apenas propriamente dito, mas na composição das estratégias que foram 

desenvolvidas pelas alunas entrevistadas, no decorrer do curso e tendo como 

consequência o aflorar destas relações. Nosso foco é a contribuição que essa 

relação traz para responder as questões propostas na Introdução desta 

dissertação. Porque, se nos ativermos à questão pedagógica, verificaremos 

que, para Paris (2000, p. 73), "nossos educadores ensinam todos os alunos 

como se estivessem ensinando apenas um, concebendo uma identidade única 
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para sujeitos diferentes que, entendidos como objetos da ação educativa, 

aprendem a se ver e a viver como objetos".  

Basta recuperar o depoimento, já citado no tópico sobre os 

conteúdos, da entrevistada A. Naquele depoimento, ela relata que os 

professores não sabem quem não domina informática, por exemplo; 

simplesmente exigem trabalho digitado e formatado, conforme a metodologia 

vigente. Por outro lado, não podemos nos prender, exclusivamente, à relação 

entre professor e aluno só no tocante a conteúdos. O que nos interessa neste 

trabalho é buscar respostas, não em uma concepção anteriormente 

estabelecida, mas nas histórias de vida, na trajetória das alunas pesquisadas: 

 

 � [...] a relação é boa e eu não vejo 

diferença no tratamento de professores 

comigo e outros que não são bolsistas [...] a 

ditadura acabou em 1985. Em 1986, eu 

estava na 1ª série. Então a cabeça deles 

[professores] estava ainda com aquela 

mentalidade ditatorial. Foi uma educação 

totalmente autoritária, tradicional mesmo. No 

Magistério já estava mais aberto, foi quando 

estava se difundindo no Brasil o 

construtivismo, com Emilia Ferreiro, Paulo 

Freire. Eu tive ótimos professores no 

Magistério, que eram contra a ditadura. Eles 

tinham uma educação mais diferente, mais 

didática, onde a gente podia fazer crítica 

sobre aquilo, entregar para o professor 

criticando; Eu passei por uma educação 

tradicional e passei por uma educação mais 

moderna. Hoje, olhando para o processo que 

eu estou na faculdade, foi de uma grandeza 

infinita, porque eu tenho que questionar esse 

tipo de educação na Pedagogia e por ter 

vivido esse período diferenciado, [...] eu 

achei que ia ser mais difícil por ter passado 

12 anos afastada, mas não, contribuiu até, 

entendeu? [...] o professor inclui o aluno, a 

escola inclui o aluno, mas o aluno exclui o 

aluno. São tantos fatores a serem 

trabalhados (Entrevistada A).  

 

 � [...] se tem uma coisa que sou 

apaixonada é por professores, porque 

durante minha vida todinha, todos meus 
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professores foram maravilhosos, não tenho 

trauma de professor, eu adoro professor [...] 
no primário, você tem um tipo de professor, 

no ginásio é outro completamente diferente, 

no colégio também. E quando chega à 

faculdade? Ai, meu Deus! A gente fica de 

queixo caído, Nossa Senhora! Aí minha 

paixão só aumenta. Eu quero ser uma boa 

professora, mas é difícil. [...] nunca senti 

nenhuma discriminação, nem por professor, 

nem pelos colegas, amigos de sala, o 

pessoal do campus, pois são todos 

maravilhosos. Então nunca senti nenhuma 

diferença (Entrevistada B). 

 

 � Alguns professores ou muitos 

professores são bem tranquilos: "Ah, tudo 

bem! Você chegou agora mesmo." Outros já 

falam: "Nossa, mas você tem que entrar 

agora?" (Entrevistada C). 

 

Com e por tudo isso, concluo este tópico satisfeito com o que 

chamamos de relação professor-aluno, embora, ao verificar o questionário 

posto em anexos, podemos constatar que até ocorre a prática de preconceito 

racial por parte de professores e funcionários da faculdade. No entanto, na 

introdução do capítulo terceiro ressaltei o fato de que as entrevistas, pelo 

menos duas delas, foram feitas próximo à sala da coordenação do curso, o 

que, de certa forma, pode ter inibido algumas respostas.  

 

4.4 Relação família-educação 

 

O contexto social em que estão inseridas nossas pesquisadas é bem 

desafiador, no sentido de dar à educação a devida importância no período certo 

para todos os filhos, e com condições mínimas para escolherem com mais 

autonomia o curso ou a faculdade, na profissão que pretendem exercer para o 

resto de suas vidas.  

Conforme o relato da entrevistada A, ela pertence a uma família 

tradicional de quatro irmãos. Todos cursaram o Ensino Básico em escola 

pública. Ela relata também a importância que o pai dá para a educação; ele 
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alega que os filhos só devem estudar, ao mesmo tempo em que não permite que 

a esposa trabalhe fora de casa. Diante dessa limitação, o percurso escolar de 

todos eles foi interrompido ao término do Ensino Básico. Só depois de 12 anos 

ela voltou à faculdade, graças a um programa de concessão de bolsas do 

governo federal, o Prouni. 

A entrevistada B nos diz que, sendo a mais velha de sete irmãos, 

sempre teve que ajudar a sustentar a casa. Abandonou tudo em relação aos 

estudos por ter que sustentar seus irmãos. Assim, foi ficando para trás o sonho 

de cursar uma faculdade. Agora, com pouco mais de 40 anos, consegue, 

também por meio de bolsa, concluir um curso de Pedagogia. São interrupções 

perfeitamente explicáveis pelo contexto social de ambas. 

Enquanto isso, a entrevistada C encontra-se numa condição 

ligeiramente vantajosa em relação às demais, talvez por conta de pertencer a 

uma família menos numerosa. A importância dada pela família à formação 

superior já vem de sua própria mãe, que foi beneficiária de política pública de 

concessão de bolsa e não teve dificuldade para encaminhar a filha. Esta 

terceira pesquisada teve seu percurso interrompido em apenas dois anos.  

 
Os autores dos nossos relatos biográficos exprimem-
se enquanto sujeitos familiares, escolares e 
profissionais. Nunca mencionam a sua socialização 

de adolescentes no seio de grupo de jovens e [...] A 
sua presença tardia na Universidade explica em 

grande parte este fenômeno. Vários de entre eles 

foram obrigados a procurar emprego bastante cedo 
ou a lançarem-se na formação profissional logo a 

seguir ao fim do período escolar. As razões que 

justificam os seus estudos universitários enquanto 

adultos profissionais, confirmam esta centração 

familiar, escolar e profissional do seu percurso 
educativo. Estão na Universidade porque, devido à 

sua origem social e ao orçamento ou mentalidade dos 
pais, o seu curso escolar foi bloqueado. 
Interromperam os estudos por razões que não se 

prendem com o sucesso escolar, mas mais 
frequentemente com o contexto social ou relacional 
da sua história de vida (Dominicé, 1988, p. 59). 

 

Observe-se os trechos de depoimentos a seguir. 

 

� [...] não cheguei a concluir o primeiro 

semestre. Meu pai teve problema de saúde, 

e eu dependia dele. Na época, tive que parar 
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a faculdade para ajudar em casa, pois eu 

dependia dele e tive que parar. Não tinha 

como continuar, porque ele parou de 

trabalhar, então a área de Pedagogia foi 

ficando cada vez mais distante para mim. 

Quando o governo federal lançou o Prouni, 

eu fiquei pensando na ideia de voltar para a 

área que sempre quis. Pensei: "Vou voltar a 

estudar. Vou voltar para a área de 

Pedagogia!" Só que eu fiquei com medo: "Já 

estou há 12 anos afastada da escola. Como 

eu vou fazer Enem? Não sei nem como 

começar a estudar..." Meu marido me 

incentivou muito: "Vai, vai, você vai 

conseguir!" Eu fui fazer meio que forçada, 

mas tive uma boa nota no Enem. [...] 
Quando comecei, estava grávida de sete 

meses, então mal comecei, já tive que pedir 

licença, [...] essa coisa da faculdade e 

maternidade me acompanha, eu fiquei dez 

anos tentando engravidar, quando consegui, 

também veio a faculdade (Entrevistada B). 

 

� [...] venho de uma família que não 

acreditava na profissão de professora [...] 
fiquei muito triste dentro de casa quando 

optei pelo Magistério à época do Ensino 

Médio. Naquela época, tinha técnico em 

plástico, técnico em química e outros. Meu 

pai queria que eu fosse para essa área; eu 

não quis, quis o Magistério [...] então pra eu 

ter saído do Ensino Médio e não ter 

concluído a faculdade foi uma decepção 

tremenda [...] hoje está sendo uma 

experiência ótima o apoio da família, que 

antes não tinha (Entrevistada A).  

 

Escolher é preciso. 

 

� [...] depois de um tempo trabalhando na 

escola, comecei a ver, sabe?, as coisas, o 

que é ser professora, a área de trabalho. 

Através disso que eu decidi fazer. 

Preconceito? Nossa, quanto preconceito! Até 

minha mãe e meu pai ficaram com certa 

resistência quando eu falei. "Você vai fazer 

pedagogia, mas você vai ganhar o quê?" 
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Minha mãe não chegou a falar em termos de 

ganhar, porque, apesar da pressão, ela fala: 

"Eu acho que você tem que fazer uma coisa 

que você ame, porque isso vai ser para o 

resto da sua vida." Meu pai, todo ilusão, 

Direito, Medicina, só nessas ideias, mas 

como? Como fazer Medicina e Direito, 

entendeu? E assim, eu ganhei bolsa de 

50%, por Pedagogia ser mais barato, mas 

mesmo assim fica pesado. [...] É assim, os 

meus pais, eles sempre foram muito atentos 

em questão de estudo, [...] a minha mãe 

sempre falava para mim: "Olha, você tem 

que pensar no que você vai fazer de 

faculdade." [...] minha mãe e meu pai já 

ficaram mais tranquilos: "Ah, não! Estou 

vendo que você está interessada, é isso 

mesmo que você quer, estamos aí, não para 

de estudar, pode ter concurso." Meu pai 

ainda está naquela mentalidade, que "você 

podia fazer Medicina"; minha mãe já está 

bem mais tranquila. Mas, se você não é 

pulso firme, as pessoas te deixam para baixo 

(Entrevistada C). 

 

Esta depoente apresenta uma singular particularidade: 

diferentemente das demais, ela foi alfabetizada pela mãe, ao som de Chopin. 

Não é comum pessoas de baixa renda encontrarem significação na música 

clássica.  

 

� Desde a época que minha mãe me 

ensinou a fazer as primeiras letras, tem 

muita relação na minha vida, de estudo com 

música. Primeiro, que minha mãe sempre 

gostou de cantar, ela gostava de cantar, 

fazia a gente cantar junto com ela. Fazia a 

gente fazer jogral, e a gente cantava bem, 

fazia duas ou três vozes. [...] É que nem eu 

falei para você: quando eu queria, por 

exemplo, eu pensava que tudo dependia de 

mim, que só eu tinha a responsabilidade de 

ter que ajudar na minha casa, as coisas 

eram bem difíceis e meus irmãos se 

acomodaram, é lógico. Mas, a partir do 

momento que a coisa se inverteu, não vou 

dizer que nossa vida está 100%, porque não 

esta. A gente ainda tem muita dificuldade e 
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tal. Mas até meus irmãos me ajudam, na 

medida do possível, até meus irmãos me 

ajudam. Eu fiquei esses três anos � esse 

último ano aqui agora, esses dois últimos 

semestres, praticamente eu não trabalhei. 

Nos outros dois anos, eu ainda fazia uns 

bicos, dava aula particular fazia outras 

coisas, lá em Guaianases. Mas agora, nesse 

último ano, eu tive dois estágios, um na ETE 

[Escola Técnica Estadual] aqui e outro em 

São Mateus, dentro de uma escola de 

Ensino Fundamental, que eu também ganhei 

um dinheirinho. Mas, nesse último ano 

agora, só familiares, meus amigos, minhas 

amigas de Guaianases... Eu tenho até umas 

amigas, agora, que elas falam pra mim: 

"Você não pode ficar esquentando sua 

cabeça com essas coisas, você tem que 

esquentar sua cabeça só com estudos. E 

terminar seu TCC. Se distrair. Deixa que nós 

somos sua equipe de apoio." Elas ajudam 

mesmo. Toda semana, dinheiro de 

condução, dinheiro de xérox... Elas ajudam 

mesmo, são três ou quatro só, mas ajudam 

mesmo. Aqui na faculdade, são três também 

que me ajudam (Entrevistada B). 

 

Encerro estes tópicos certo de que, por meio das histórias de vida, 

fica respondida a questão proposta na Introdução: que estratégias foram 

desenvolvidas por alunos bolsistas de um curso de Pedagogia, para ingressar, 

permanecer e concluir o curso. Ao fazer uma leitura cuidadosa dos relatos, 

podemos perceber que muito há que se fazer, antes de destacar apenas a 

concessão de bolsas de estudo como política de democratização do acesso ao 

Ensino Superior no Brasil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Em 2004, por conta do Fórum das Cidades, que foi sediado na 

cidade de Porto Alegre (RS), o Sesc da Avenida Paulista resolveu convidar 

quatro grupos artísticos para compor uma obra que representasse 

culturalmente de forma fiel as comunidades da cidade de São Paulo. Assim 

como a cidade, eles foram divididos para atuar em quatro frentes: Zona Sul, 

Zona Norte, Zona Oeste e Zona Leste.  

Um dos grupos participantes, chamado Contra Filé, propôs-se a 

trabalhar na Zona Leste. Usaram uma metodologia de aproximação com as 

lideranças locais, ao longo de diversas reuniões, objetivando capturar a 

essência da comunidade, para então materializá-la em forma de obra de arte. 

As primeiras reuniões foram usadas basicamente para explicar a proposta de 

trabalho do grupo em parceria com o Sesc. Mas, conforme os integrantes da 

população foram compreendendo a seriedade da atividade, passaram a se 

manifestar de maneira bem mais espontânea e crítica do que no princípio, 

quando ainda olhavam com desconfiança para o projeto.  

Todos nós sabemos que a Zona Leste é dona um histórico de região 

superpopulosa e permeada de estereótipos relacionados à violência e à 

carência da população. Ao abrir espaço para essa população estereotipada ser 

ouvida, o que se assistiu foi uma exposição de angústias e necessidades 

básicas, além da reivindicação de que o Estado cumpra com pelo menos parte 

das suas obrigações, que, para eles, se resume na desburocratização social.  

Percebeu-se que a população expressava um sentimento de 

impotência diante, em primeiro lugar, da ausência de políticas que visassem 

atender questões básicas � como educação, habitação, saúde, transporte � 

e, em segundo, da ação de controle do Estado sobre o cidadão, que se 

manifesta e exige o cumprimento desses direitos constitucionalmente 

garantidos. Em outras palavras, o Estado sabe o que falta e onde falta; 

contudo, omite-se, mas não permite que o cidadão reivindique com autonomia 

melhor atuação administrativa. O cidadão, por sua vez, até burla essa 



 101 

estratégia do Estado, mas o Estado lança a contrapressão, exercendo controle 

do acesso aos bens e serviços oferecidos precariamente pelo poder público. 

O Programa para a Descatracalização da Vida, desenvolvido pelo 

grupo Contra Filé, veio para denunciar o controle "biopolítico" do capital e do 

governo sobre os cidadãos. 

O grupo materializou este sentimento, expondo, no Largo do 

Arouche, no centro da cidade de São Paulo, uma catraca enferrujada,2 

colocada em cima de um pedestal; abaixo do objeto, uma placa preta, com 

moldura e letras douradas, exibia os dizeres: "Programa para 

descatracalização da vida, julho de 2004". Para o grupo, a catraca representa 

um signo revelador do controle biopolítico, através de forças visíveis e/ou 

invisíveis, e provoca: por quantas catracas passamos diariamente? E por 

quantas não passamos, apesar de termos a sensação de passar? 

Cabe lembrar que o "monumento à catraca invisível" ganhou 

destaque nas mais diferentes mídias e, em 2005, virou tema de proposta de 

redação para o vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). 

A seguir, a reprodução, na íntegra, da redação de um candidato ao vestibular, 

texto que se encontra acima da média e que entendemos contribuir para a 

elucidação dos termos "catracalização da vida".  

 

A catracalização da sociedade 

A catraca é um objeto constantemente presente na 

vida dos cidadãos e que passa despercebida muitas 

vezes. É comum encontrar catracas nas entradas e 

saídas de diversos pontos da cidade, como estações 

de metrô, cinemas, faculdades, mas nunca em 

monumentos. Apesar de ser um objeto comum na 
sociedade, chamou a atenção ao ser colocada em 
cima de um pedestal no Largo do Arouche (centro de 
São Paulo), pelo grupo artístico "Contra Filé" em julho 
de 2004. Alegando ser signo representante de um 
controle "biopolítico", o grupo criou o Programa para a 
Descatracalização da Própria Vida. Faz sentido. 
Mesmo passando despercebidas há inúmeras 

catracas em uma cidade, que acaba sendo uma 
forma de controle dos cidadãos e até de seleção. 

Quem passa pela catraca tem ou fez algo a mais do 
que os demais que ainda não passaram. Tomando 

como exemplo um ônibus ou cinema, só entra e 

                                                
2 Catraca: borboleta; dispositivo geralmente formado por três ou quatro barras ou alças 

giratórias, que impede a passagem de mais de uma pessoa de cada vez, instalado na entrada 
e/ou saída de ônibus, estações, estádios, etc. para ordenar e controlar o movimento de 

pessoas, contá-las, etc. 
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passa pela catraca quem tem dinheiro para pagar o 
bilhete ou ingresso. Quando o grupo denomina o 
monumento criado de "catraca invisível" representa 
também os bloqueios que submetem pessoas a 

constrangimentos e limitações mesmo não existindo a 

catraca real. Para "passar pela catraca" do mercado 
de trabalho é necessário uma série de pré-requisitos, 
como instrução, experiência, inglês, idade, sem os 

quais o cidadão não entra. Quando determinados 

lugares barram as pessoas na porta por não trajarem 

determinado vestuário ou por não pertencerem a uma 

certa classe, demonstram uma "catraca social". A 
função da catraca é controlar os cidadãos para que 

não façam o que quiserem e cumpram as normas 

como foi determinado. Sendo visível ou não, é 

elemento presente no cotidiano da sociedade, sendo 
necessária para a ordem, porém discriminatória com 

o Homem (Fuvest, 2005). 

 

Ao recuperar informações contidas no corpo desta dissertação 

referente às dificuldades encontradas pelo pesquisador na sua trajetória 

formativa, desde a primeira infância até o presente momento, não foram 

poucas as catracas por que teve que passar; não foram poucas, também, 

aquelas pelas quais nem sequer chegou a passar. Basta verificar a quantidade 

de documentos exigidos apenas para a solicitação da bolsa de estudos para o 

curso de mestrado. Quando tudo parecia resolvido, a Secretaria colocou uma 

enorme catraca invisível e que foi capaz de impedi-lo de conquistar um direito 

(Decreto nº 53.277, de 25 de julho de 2008). 

Ao questionar se a distribuição de bolsas de estudo parcial ou 

integral tem garantido o acesso, a permanência e a conclusão dos que 

ingressam na universidade por tal meio, ao mesmo tempo em que nos 

propomos a evidenciar as estratégias usadas pelas estudantes, queremos, 

também, mostrar sem demora a enorme quantidade de barreiras invisíveis que 

o cidadão está sujeito a enfrentar � muitas vezes, sem se dar conta. 

No contexto de expansão e democratização do acesso ao Ensino 

Superior no Brasil, pode-se verificar que a população de baixa renda tem obtido 

importantes conquistas no tocante ao acesso. A permanência, no entanto, 

conforme vimos nas histórias de vida, revela-se bem precária. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, teoricamente, prevê a 

formação de diplomados aptos a exercer plena cidadania. Mas, à medida que 

avançamos no depoimento das nossas entrevistadas, podemos verificar que 
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lhes falta acesso a necessidades básicas, tais como moradia, transporte 

adequado, alimentação e material de estudo. Chega a ser um atentado à 

democracia do País o fato de um estudante ter que escolher o dia da semana 

para faltar às aulas, porque o mísero dinheiro que possui não é o suficiente 

para a semana toda. Ou, em outro caso, a estudante ter que optar entre 

estudar e comprar comida, estudar e comprar cimento para construir sua 

moradia.   

Neste quadro, só vejo um real beneficiário: os barões da educação, 

que ano após ano ampliam suas receitas às custas do erário para manter no 

seu quadro de estudantes um conjunto de pessoas que tem a maioria dos seus 

direitos negada.  

Democratizar o acesso ao Ensino Superior no Brasil significa 

estabelecer um processo de democratização social completo. Neste sentido, 

faz-se necessário trabalhar em pelo menos duas frentes, conforme já se 

observou, sob pena de cairmos na ilusão da falsa democratização. 

Quando tomei conhecimento do trabalho do grupo Contra Filé, não 

tive dúvidas em relacioná-lo com a burocratização do acesso e da permanência 

em um curso superior no Brasil. 

Não há como falar deste tema sem trazer à tona as diversas 

catracas pelas quais tem que passar um pretendente a ingressar na faculdade. 

Entram as questões social, financeira e escolar, além da disponibilidade de 

cursos � porque nem o direito de escolher em primeiro plano o curso que quer 

fazer o candidato tem, visto que, no caso das bolsas, se trata de vagas 

remanescentes. 

Isso significa que ficam disponíveis vagas nos cursos de menor 

procura e de menor prestígio social. Este critério acaba prejudicando o 

ingressante, que chega à faculdade uma ou duas semanas depois dos alunos 

pagantes e matriculados pelo sistema convencional da instituição.  

Minha reflexão final acerca da expansão e da democratização do 

acesso ao Ensino Superior apoia-se na confirmação da hipótese levantada na 

Introdução: apenas o fornecimento de bolsas de estudo, sejam parciais, sejam 

integrais, não é suficiente para garantir a formação discente. Concordo que a 

distribuição de bolsas tem garantido o acesso e a permanência de uma 

minoria, principalmente quando se considera o contingente populacional em 
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idade e fora da idade adequada para ingressar em uma faculdade. Mas não 

podemos deixar de concluir que esse procedimento ainda está muito 

catracalizado. 

Desta dissertação fica um alerta aos responsáveis pela formulação 

das políticas públicas e gestores educacionais (que nos lerem): há um conjunto 

de medidas a serem desencadeadas e/ou descatracalizadas como suporte às 

bolsas de estudo, sem o que anulam-se as importantes conquistas que essas 

bolsas representam para alunos oriundos das camadas pouco favorecidas da 

população brasileira. Na atual conjuntura, oferecer apenas bolsas, mesmo 

sendo de 100%, não é o suficiente. Faz-se necessário oferecer, também, 

auxílio pára transporte, alimentação, material e, sobretudo, para garantia de 

acesso ao mercado de trabalho, por meio de estágios em empresas parceiras. 

Feito isso, podemos acreditar que, de fato, a democratização do acesso, da 

permanência e da conclusão de um curso superior teve, finalmente, seu início. 
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ANEXOS 

 

QUETIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

 
DADOS PESSOAIS DO PESQUISADOR 
 
1) Qual o seu sexo? 
(a) Feminino. 
(b) Masculino.X 
(c) Outro. 
 
 2) Qual a sua idade? 
 
(a) Menos de 17 anos. 
(b) 17 anos. 
(c) 18 anos. 
(d) Entre 19 e 25 anos (inclusive). 
(e) Entre 26 e 33 anos (inclusive). 
(f) Entre 34 e 41 anos (inclusive).X 
(g) Entre 42 e 49 anos (inclusive). 
(h) 50 anos ou mais. 
 
3) Como você se considera? 
(a) Branco(a). 
(b) Pardo(a). 
(c) Preto(a). X  
(d) Amarelo(a). 
(e) Indígena(a). 
 
4) Qual seu estado civil? 
(a) Solteiro(a).  
(b) Casado(a) mora com um(a) companheiro(a).X 
(c) Separado(a) divorciado(a) / desquitado(a). 
(d) Viúvo(a). 
 
5) Onde e como você mora atualmente? 
(a) Em casa ou apartamento, com minha família.X  
(b) Em casa ou apartamento, sozinho(a). 
(c) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 
(d) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república etc. 
(e) outra situação. 
 
6) Até quando seu pai estudou? 
(a) Não estudou. 
(b) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário).X 
(c) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio). 
(d) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 
(e) Ensino médio completo.  
(f) Ensino superior incompleto. 
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(g) Ensino superior completo. 
(h) Pós-graduação. 
(i) Não sei. 
 
7) Até quando sua mãe estudou? 
(a) Não estudou. 
(b) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário).X 
(c) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio). 
(d) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 
(e) Ensino médio completo. 
(f) Ensino superior incompleto. 
(g) Ensino superior completo.  
(h) Pós-graduação. 
(i) Não sei. 
 
 
8) Com que idade você começou a exercer atividade remunerada? 
(a) Antes dos 14 anos.X 
(b) Entre 14 e 16 anos.  
(c) Entre 17 e 18 anos.  
(d) Após 18 anos. 
(e) Nunca trabalhei. 
 
9) Quantas horas você trabalha por dia? 
(a) Sem jornada fixa, até dez horas por semana. 
(b) De 11 a 20 horas por semana. 
(c) De 21 a 30 horas por semana.  
(d) De 31 a 40 horas por semana. 
(e) Mais de 40 horas por semana.X 
 
10) Qual a sua renda ou seu salário mensal? 
(a) Até R$ 465,00 inclusive.  
(b) De R$ 465, 00 até R$ 930,00 inclusive. 
(c) De R$ 930,00 até R$ 2.325,00 inclusive.X 
(d) De R$ 2.325,00 até R$ 4. 650,00 inclusive. 
(e) De R$ 4.650,00 até R$ 13.950,00 inclusive. 
(f) De R$ 13.950,00 até R$ 23.250,00 inclusive. 
(g) Mais de R$ 23.250,00. 
 
11) Como você avalia trabalhar e estudar simultaneamente? 
(a) Atrapalha meus estudos. 
(b) Possibilita meu crescimento pessoal.  
(c) Atrapalha meus estudos, mas possibilitou meu crescimento pessoal.X 
(d) Não atrapalha meus estudos. 
(e) Não trabalho. 
 
12) Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 
(a) Somente em escola pública. X 
(b) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(c) Somente em escola particular. 
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(d) Somente em escolar indígena ou em escola situada em comunidade quilombola. 
(e) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena. 
 
13) Quantos anos você levou para concluir o ensino fundamental? 
(a) Menos de 8 anos 
(b) 8 anos. 
(c) 9 anos.X 
(d) 10 anos. 
(e) 11 anos. 
(f) Mais de 11 anos. 
 
14) Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 
(a) Somente em escola pública. X 
(b) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(c) Somente em escola particular. 
(d) Somente em escolar indígena ou em escola situada em comunidade quilombola. 
(e) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena. 
 
15) Quantos anos você levou para concluir o ensino médio? 
(a) Menos de três anos. 
(b) 3 anos. X 
(c) 4 anos. 
(d) 5 anos. 
(f) 6 anos. 
(g) Mais de 6 anos. 
 
16) Em que turno você cursou o ensino médio? 
(a) Somente no turno diurno. 
(b) Maior parte no turno diurno.  
(c) Somente no turno noturno.X 
(d) Maior parte no turno noturno. 
(e) Em turnos alternados. 
 
17) Em que ano você concluiu o ensino médio? 
(a) No primeiro semestre de 2009. 
(b) Em 2008. 
(c) Em 2007.  
(d) Em 2006. 
(e) Em 2005. 
(f) Em 2004. 
(i) Entre 2003 e 2002. 
(j) Antes de 2002.X 
 
18) Em que modalidade de ensino você concluiu o ensino médio? 
(a) Ensino regular. X 
(b) Educação para jovens e adultos (supletivo presencial). 
(c) Educação para jovens e adultos (supletivo á distância/ENCEJA).   
(d) Ensino técnico / ensino profissional. 
 
19) Você se considera racista? 
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(a) Não. X 
(b) Sim. 
 
20) Você conhece alguém racista? (Marque sim ou não) 
(a) Parentes. (  sim  ) 
(b) Amigos(as) ou colegas de escola e/ou trabalho.( sim   )   
(c) Professores(as) ou funcionário(as) da faculdade.(sim    ) 
(d) Pessoas em geral (nas ruas, nos ambientes públicos etc.).(sim    ) 
 
21) Você já sofreu algum tipo de discriminação? (Marque sim ou não) 
(a) Discriminação econômica. ( sim  ) 
(b) Discriminação étnica, racial ou de cor.( sim   ) 
(c) Discriminação de gênero (por ser mulher ou por ser homem).(não) 
(d) Por ser ou ter sido identificado como homossexual, lésbica, bissexual, travestir.(não) 
(e) Por causa de sua religião.( sim) 
(f) Por causa do local de  seu nascimento (em outra cidade, no interior, em outra região, 

no exterior etc.).( sim) 
(g) Por causa da sua idade.(não ) 
(h) Por ser pessoa com deficiência física ou mental.(não ) 
(i) Por causa de sua aparência física ( gordo(a), magro(a), alto(a), baixo(a) etc.).(não) 
(j) Por causa do lugar de sua moradia.(sim) 
  
22) Qual/quais meio(s) de transporte você usa para chegar à faculdade? 
(a) Ônibus.  
(b) Trem. 
(c) Metrô. 
(d) Trolebus. 
(e) Condução própria. X 
(f) Outros. 
 
 

 

 

QUETIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

 
DADOS PESSOAIS/ENTREVISTADA - B 
1) Qual o seu sexo? 
 
(a) Feminino. x 
(b) Masculino. 
(c) Outro. 
 
 2) Qual a sua idade? 
 
(a) Menos de 17 anos. 
(b) 17 anos. 
(c) 18 anos. 
(d) Entre 19 e 25 anos (inclusive). 
(e) Entre 26 e 33 anos (inclusive). 
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(f) Entre 34 e 41 anos (inclusive). 
(g) Entre 42 e 49 anos (inclusive). x 
(h) 50 anos ou mais. 
 
3) Como você se considera? 
(a) Branco(a). 
(b) Pardo(a). 
(c) Preto(a). x 
(d) Amarelo(a). 
(e) Indígena(a). 
 
4) Qual seu estado civil? 
(a) Solteiro(a). x 
(b) Casado(a) mora com um(a) companheiro(a). 
(c) Separado(a) divorciado(a) / desquitado(a). 
(d) Viúvo(a). 
 
5) Onde e como você mora atualmente? 
(a) Em casa ou apartamento, com minha família. x 
(b) Em casa ou apartamento, sozinho(a). 
(c) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 
(d) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república etc. 
(e) outra situação. 
 
6) Até quando seu pai estudou? 
(a) Não estudou. 
(b) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário). 
(c) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio). x 
(d) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 
(e) Ensino médio completo. 
(f) Ensino superior incompleto. 
(g) Ensino superior completo. 
(h) Pós-graduação. 
(i) Não sei. 
 
7) Até quando sua mãe estudou? 
(a) Não estudou. 
(b) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário). x 
(c) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio). 
(d) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 
(e) Ensino médio completo. 
(f) Ensino superior incompleto. 
(g) Ensino superior completo. 
(h) Pós-graduação. 
(i) Não sei. 
 
 
8) Com que idade você começou a exercer atividade remunerada? 
(a) Antes dos 14 anos. 
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(b) Entre 14 e 16 anos. x 
(c) Entre 17 e 18 anos. 
(d) Após 18 anos. 
(e) Nunca trabalhei. 
 
9) Quantas horas você trabalha por dia? 
(a) Sem jornada fixa, até dez horas por semana. x 
(b) De 11 a 20 horas por semana. 
(c) De 21 a 30 horas por semana. 
(d) De 31 a 40 horas por semana. 
(e) Mais de 40 horas por semana. 
 
10) Qual a sua renda ou seu salário mensal? 
(a) Até R$ 465,00 inclusive. 
(b) De R$ 465, 00 até R$ 930,00 inclusive. 
(c) De R$ 930,00 até R$ 2.325,00 inclusive. 
(d) De R$ 2.325,00 até R$ 4. 650,00 inclusive. 
(e) De R$ 4.650,00 até R$ 13.950,00 inclusive. 
(f) De R$ 13.950,00 até R$ 23.250,00 inclusive. 
(g) Mais de R$ 23.250,00. 
(h) Sem salário atualmente x 
 
11) Como você avalia trabalhar e estudar simultaneamente? 
(a) Atrapalha meus estudos. 
(b) Possibilita meu crescimento pessoal. x 
(c) Atrapalha meus estudos, mas possibilitou meu crescimento pessoal. 
(d) Não atrapalha meus estudos. 
(e) Não trabalho. 
 
12) Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 
(a) Somente em escola pública. x 
(b) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(c) Somente em escola particular. 
(d) Somente em escolar indígena ou em escola situada em comunidade quilombola. 
(e) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena. 
 
13) Quantos anos você levou para concluir o ensino fundamental? 
(a) Menos de 8 anos 
(b) 8 anos. x 
(c) 9 anos. 
(d) 10 anos. 
(e) 11 anos. 
(f) Mais de 11 anos. 
 
14) Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 
(a) Somente em escola pública. x 
(b) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(c) Somente em escola particular. 
(d) Somente em escolar indígena ou em escola situada em comunidade quilombola. 
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(e) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena. 
 
15) Quantos anos você levou para concluir o ensino médio? 
(a) Menos de três anos. 
(b) 3 anos. 
(c) 4 anos. x 
(d) 5 anos. 
(f) 6 anos. 
(g) Mais de 6 anos. 
 
16) Em que turno você cursou o ensino médio? 
(a) Somente no turno diurno. 
(b) Maior parte no turno diurno. 
(c) Somente no turno noturno. x 
(d) Maior parte no turno noturno. 
(e) Em turnos alternados. 
 
17) Em que ano você concluiu o ensino médio? 
(a) No primeiro semestre de 2009. 
(b) Em 2008. 
(c) Em 2007. 
(d) Em 2006. 
(e) Em 2005. 
(f) Em 2004. 
(i) Entre 2003 e 2002. 
(j) Antes de 2002. x 
 
18) Em que modalidade de ensino você concluiu o ensino médio? 
(a) Ensino regular. 
(b) Educação para jovens e adultos (supletivo presencial). 
(c) Educação para jovens e adultos (supletivo á distância/ENCEJA).   
(d) Ensino técnico / ensino profissional. x 
 
19) Você se considera racista? 
(a) Não. x 
(b) Sim. 
 
20) Você conhece alguém racista? (Marque sim ou não) 
(a) Parentes. (  não  ) 

(b) Amigos(as) ou colegas de escola e/ou trabalho.(sim)   
(c) Professores(as) ou funcionário(as) da faculdade.( sim   ) 
(d) Pessoas em geral (nas ruas, nos ambientes públicos etc.).(sim) 
 
21) Você já sofreu algum tipo de discriminação? (Marque sim ou não) 
(a) Discriminação econômica. ( sim   ) 
(b) Discriminação étnica, racial ou de cor.(  sim ) 
(c) Discriminação de gênero (por ser mulher ou por ser homem).( não ) 
(d) Por ser ou ter sido identificado como homossexual, lésbica, bissexual, travestir.(não) 
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(e) Por causa de sua religião.( sim  ) 
(f) Por causa do local de seu nascimento (em outra cidade, no interior, em outra região, 

no exterior etc.).( sim   ) 
(g) Por causa da sua idade. (sim) 
(h) Por ser pessoa com deficiência física ou mental. (não) 
(i) Por causa de sua aparência física (gordo(a), magro(a), alto(a), baixo(a) etc.).(   não ) 
(j) Por causa do lugar de sua moradia.(  não  ) 
  
22) Qual/quais meio(s) de transporte você usa para chegar à faculdade? 
(a) Ônibus. 
(b) Trem. 
(c) Metrô. 
(d) Trolebus. 
(e) Condução própria. 
(f) Outros.x 

 

 

QUETIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

 
DADOS PESSOAIS ENTREVISTADO C 
 
1) Qual o seu sexo? 
(a) Feminino.x 
(b) Masculino. 
(c) Outro. 
 
 2) Qual a sua idade? 
 
(a) Menos de 17 anos. 
(b) 17 anos. 
(c) 18 anos. 
(d) Entre 19 e 25 anos (inclusive).x 
(e) Entre 26 e 33 anos (inclusive). 
(f) Entre 34 e 41 anos (inclusive). 
(g) Entre 42 e 49 anos (inclusive). 
(h) 50 anos ou mais. 
 
3) Como você se considera? 
(a) Branco(a). 
(b) Pardo(a). 
(c) Preto(a).  X 
(d) Amarelo(a). 
(e) Indígena(a). 
 
4) Qual seu estado civil? 
(a) Solteiro(a). X 
(b) Casado(a) mora com um(a) companheiro(a). 
(c) Separado(a) divorciado(a) / desquitado(a). 
(d) Viúvo(a). 
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5) Onde e como você mora atualmente? 
(a) Em casa ou apartamento, com minha família. X 
(b) Em casa ou apartamento, sozinho(a). 
(c) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 
(d) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república etc. 
(e) outra situação. 
 
6) Até quando seu pai estudou? 
(a) Não estudou. 
(b) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário). 
(c) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio). 
(d) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 
(e) Ensino médio completo. X 
(f) Ensino superior incompleto. 
(g) Ensino superior completo. 
(h) Pós-graduação. 
(i) Não sei. 
 
7) Até quando sua mãe estudou? 
(a) Não estudou. 
(b) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário). 
(c) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio). 
(d) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 
(e) Ensino médio completo. 
(f) Ensino superior incompleto. 
(g) Ensino superior completo. X 
(h) Pós-graduação. 
(i) Não sei. 
 
 
8) Com que idade você começou a exercer atividade remunerada? 
(a) Antes dos 14 anos. 
(b) Entre 14 e 16 anos.  
(c) Entre 17 e 18 anos. X 
(d) Após 18 anos. 
(e) Nunca trabalhei. 
 
9) Quantas horas você trabalha por dia? 
(a) Sem jornada fixa, até dez horas por semana. 
(b) De 11 a 20 horas por semana. 
(c) De 21 a 30 horas por semana. X 
(d) De 31 a 40 horas por semana. 
(e) Mais de 40 horas por semana. 
 
10) Qual a sua renda ou seu salário mensal? 
(a) Até R$ 465,00 inclusive. X 
(b) De R$ 465, 00 até R$ 930,00 inclusive. 
(c) De R$ 930,00 até R$ 2.325,00 inclusive. 
(d) De R$ 2.325,00 até R$ 4. 650,00 inclusive. 
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(e) De R$ 4.650,00 até R$ 13.950,00 inclusive. 
(f) De R$ 13.950,00 até R$ 23.250,00 inclusive. 
(g) Mais de R$ 23.250,00. 
 
11) Como você avalia trabalhar e estudar simultaneamente? 
(a) Atrapalha meus estudos. 
(b) Possibilita meu crescimento pessoal. X 
(c) Atrapalha meus estudos, mas possibilitou meu crescimento pessoal. 
(d) Não atrapalha meus estudos. 
(e) Não trabalho. 
 
12) Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 
(a) Somente em escola pública. X 
(b) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(c) Somente em escola particular. 
(d) Somente em escolar indígena ou em escola situada em comunidade quilombola. 
(e) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena. 
13) Quantos anos você levou para concluir o ensino fundamental? 
(a) Menos de 8 anos 
(b) 8 anos. 
(c) 9 anos. 
(d) 10 anos. 
(e) 11 anos. 
(f) Mais de 11 anos. 
 
14) Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 
(a) Somente em escola pública. X 
(b) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(c) Somente em escola particular. 
(d) Somente em escolar indígena ou em escola situada em comunidade quilombola. 
(e) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena. 
 
15) Quantos anos você levou para concluir o ensino médio? 
(a) Menos de três anos. 
(b) 3 anos. X 
(c) 4 anos. 
(d) 5 anos. 
(f) 6 anos. 
(g) Mais de 6 anos. 
 
16) Em que turno você cursou o ensino médio? 
(a) Somente no turno diurno. 
(b) Maior parte no turno diurno. X 
(c) Somente no turno noturno. 
(d) Maior parte no turno noturno. 
(e) Em turnos alternados. 
 
17) Em que ano você concluiu o ensino médio? 
(a) No primeiro semestre de 2009. 
(b) Em 2008. 
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(c) Em 2007. X 
(d) Em 2006. 
(e) Em 2005. 
(f) Em 2004. 
(i) Entre 2003 e 2002. 
(j) Antes de 2002. 
 
18) Em que modalidade de ensino você concluiu o ensino médio? 
(a) Ensino regular. X 
(b) Educação para jovens e adultos (supletivo presencial). 
(c) Educação para jovens e adultos (supletivo á distância/ENCEJA).   
(d) Ensino técnico / ensino profissional. 
 
19) Você se considera racista? 
(a) Não. X 
(b) Sim. 
 
20) Você conhece alguém racista? (Marque sim ou não) 
(a) Parentes. (  sim  ) 
(b) Amigos(as) ou colegas de escola e/ou trabalho.( sim   )   
(c) Professores(as) ou funcionário(as) da faculdade.(não    ) 
(d) Pessoas em geral (nas ruas, nos ambientes públicos etc.).(sim    ) 
 
21) Você já sofreu algum tipo de discriminação? (Marque sim ou não) 
(a) Discriminação econômica. ( sim  ) 
(b) Discriminação étnica, racial ou de cor.( sim   ) 
(c) Discriminação de gênero (por ser mulher ou por ser homem).(não) 
(d) Por ser ou ter sido identificado como homossexual, lésbica, bissexual, travestir.(    ) 
(e) Por causa de sua religião.( sim   ) 
(f) Por causa do local de  seu nascimento (em outra cidade, no interior, em outra região, 

no exterior etc.).( não   ) 
(g) Por causa da sua idade.(  não ) 
(h) Por ser pessoa com deficiência física ou mental.(não ) 
(i) Por causa de sua aparência física ( gordo(a), magro(a), alto(a), baixo(a) etc.).(sim    ) 
(j) Por causa do lugar de sua moradia.(sim    ) 
  
22) Qual/quais meio(s) de transporte você usa para chegar à faculdade? 
(a) Ônibus. X 
(b) Trem. 
(c) Metrô. 
(d) Trolebus. 
(e) Condução própria. 
(f) Outros. 
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DISCIPLINAS � 2º SEMESTRE DE 2010 

Período Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Seminário temático / 

Disciplina Eletiva (3 cred) 

(LFE) 

História da Profissão Docente 

Jane Soares de Almeida 

Horário: 9h às 12h 

Sala MM VA - 112 

Disciplina Obrigatória         

(3 cred) (LFE/LPGE) 

Teorias da Educação e 

Realidade Brasileira 

Elydio dos Santos Neto 

Horário: 9h às 12h  

Sala MM VA - 112 
 

 

 

 

M 

 

A 

 

N 

 

H 

 

Ã 

Seminário temático / 

Disciplina Eletiva (3 cred) 

(LFE) 

 

Educação e Intimidade 

 

Danilo Di Manno de Almeida 

Horário: 9h às 12h 

 

 

Sala MM VA - 112 

Seminário temático / 

Disciplina Eletiva (3 cred) 

(LFE) 

Abordagens Biográficas em 

Pesquisa em Educação 

 

Zeila de Brito Fabri Demartini 

Horário: 9h às 12h 

 

 

Sala MM VA - 112 

Seminário temático / 

Disciplina Eletiva (3 cred) 

(LPGE) 

Políticas Públicas da 

Educação 

Roseli Fischmann 

Horário: 9h às 12h 

Sala MM VA � 108 

Disciplina Obrigatória          

(3 cred) (LFE/LPGE) 

 

Teorias da Educação e 

Realidade Brasileira 

Décio de Azevedo M. de Saes 

Horário: 9h às 12h  

Sala MM VA - 108 

Seminário temático / 

Disciplina Eletiva (3 cred) 

(LFE) 

Ensino Superior e Educação a 

Distância 

Norinês Panicacci Bahia 

Horário: 14 às 17h 

Sala MM VA � 112 

Disciplina Obrigatória          

(3 cred) (LFE/LPGE) 

Pesquisa em Educação 

Marília Claret Geraes Duran 

Horário: 14 às 17h 

Sala MM VA � 112 

 

 

Reuniões de Docentes do 

Programa - Colegiado 

Professores do Programa 

Horário 14h às 17h 

 

Sala MM VA � 108 

 

 

 

T 

 

A 

 

R 

 

D 

 

E 

 

Seminário temático / 

Disciplina Eletiva (3 cred) 

(LPGE) 

Teorias Críticas da Escola II: 

O Marxismo Francês 

Contemporâneo  

Décio de Azevedo M. de Saes 

Horário: 14 às 17h 

Sala MM VA - 108 

Seminário temático / 

Disciplina Eletiva (3 cred) 

(LPGE) 

Escola e Democracia: Fund.  

Polít. e Realidade Brasileira 

Maria Leila Alves 

Horário: 14 às 17h 

 

Sala MM VA - 108 

 

Seminários Avançados       

(2 cred) (LPGE/LFE) 

 

Cada aluno terá o professor  

Orientador como responsável 

Horário: 14h às 17h 

 

Sala MM VA - 112 

Seminários de Dissertação 

de Mestrado  

(3 cred) (LPGE) 

Maria Leila Alves 

Horário: 14 às 16h 

 

Sala MM VA - 108 
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