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RESUMO 

 

A oportunidade para as mulheres cursarem o ensino superior e entrarem no 
mercado de trabalho tem aumentado, porém isso acarreta muitas responsabilidades 
e jornadas múltiplas diárias. Por meio da oferta de ensino superior voltado para os 
povos do campo, muitas mulheres que possuíam o sonho de se formarem, mesmo 
estando há anos sem estudar, ressurgiu. No entanto, muitas delas possuem filhos e 
trabalham, aumentando ainda mais a responsabilidade e dificuldades enfrentadas. A 
presente pesquisa possui então, o objetivo de investigar os desafios e dificuldades 
de serem mãe e estudante universitária na formação acadêmica, tomando como 
dimensão empírica o curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo 
da UFERSA. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionários em 14 
alunas mães do curso LEDOC da UFERSA/Campus Mossoró, com questões 
abertas, semiabertas e fechadas, questionando sobre as dificuldades e 
particularidades de cada universitária. A maioria das participantes da pesquisa 
estava há muitos anos sem estudar, possuem filhos que são dependentes delas, e 
trabalham e estudam para sustentar suas casas, relatando assim o quanto são 
guerreiras por conseguirem tais feitos e ainda cursarem o ensino superior. São 
várias as dificuldades enfrentadas, mas cita-se principalmente a falta de recurso 
financeiro e apoio familiar no cuidado com os filhos e casa, mas que estas 
contornam essas situações e buscam seus sonhos, dando exemplo aos filhos e com 
expectativas melhores de futuro.  
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Desafios. Dificuldade. Conquista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The opportunity for women to go to higher education and to enter the job market has 
been greater, as there are many daily tasks and opportunities. Through higher 
education aimed at the people of the countryside, many women have the dream of 
graduating, the same as they had for years without studying, resurfaced. However, 
people have children and work, plus a responsibility and difficulties faced. This 
research aims to investigate the challenges and difficulties of academic and 
academic education in the field of UFERSA. The research was conducted through 
questionnaires in 14 students’ of the Health Sciences / Campus Mossoró course, 
with open, half-closed and closed questions, asking about the difficulties and 
particularities of each university student. Most students have been studied to study, 
have their children, work and study to support their homes, relating to what is more 
important than higher education in higher education. There are many difficulties, but 
they are mainly a lack of financial resources and family support for childcare and 
home care, but they are getting around situations and seeking their dreams, setting 
an example for their children and with the best prospects for the future. 
 
Keywords: Field Education. Challenges. Difficulty. Conquest.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo é um curso de 

graduação ainda novo, que vem se constituindo desde 2007 pelas Universidades 

com apoio do Ministério da Educação, priorizando em especial os educadores e 

educadoras oriundos do campo, segundo Caldart (2009).  

A partir da II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo de 2007 

sua proposta específica começou a ser constituído no MEC em 2005, através de 

uma comissão instituída pelo grupo Permanente de Trabalho de Educação do 

Campo da (SECAD) Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão que teve a participação de representantes do Instituto da Terra (ITERRA), 

o Ministério da Educação e Cultura (MEC) decidiu convidar universidades para 

realização de projetos-pilotos do curso. Ao todo, segundo Medeiros (2019), o curso 

LEDOC é ofertado por 45 Universidades e Institutos Federais em todo o Brasil.  

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) foi implantado em 

2013 na Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), com uma turma de 60 

alunos, a qual foi constituída na sua maioria por pessoas oriundas do meio rural e 

dos movimentos sociais, sendo eu uma das alunas mães que iniciaram o ensino 

superior nessa primeira turma. Foi um momento histórico para esses estudantes, 

pois eles estavam ingressando em uma Universidade Federal, e muitos eram o 

primeiro da família a ingressar em universidade, sendo então um momento 

importantíssimo para os mesmos, já que não tinham tido essa oportunidade 

anteriormente. O curso tem o objetivo de formar professores e professoras para 

atuarem nos anos finais do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, nos espaços 

educacionais do campo, e onde for pertinente atuarem, procurando sempre aplicar 

uma educação voltada para a realidade dos sujeitos.  

O curso tem um público bastante diversificado por atender estudantes de 

várias comunidades rurais, quilombolas e também pessoas das cidades que têm 

relação com campo e com os movimentos sociais, cada um com suas 

especificidades, caracterizando no curso um perfil particular, por ser um curso 

direcionado para os sujeitos oriundos do campo, como diz Caldart (2009, p.2): 
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[…] a centralidade do projeto político-pedagógico da Licenciatura 
Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC) não estar/não 
deve estar na questão da docência por área do conhecimento: Ela 
apenas é uma das ferramentas escolhidas (dentro de circunstâncias 
históricas determinadas) para desenvolver uma das dimensões 
(docência) do projeto de formação de educadores que dê conta de 
pensar os caminhos da transformação da escola desde o acumulo de 
reflexões já existentes sobre isso no âmbito da educação do campo e 
especialmente nos movimentos sociais camponeses. 

 

A Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo não está de fato 

somente centralizada na docência por área de conhecimento, ela vai além, pois os 

discentes do curso trazem em suas vivências, conhecimentos que vão somar para 

identidade do curso e, com isso, contribuir na construção dos caminhos de 

educadores e educadoras do campo, fortalecendo os povos do campo. 

A pesquisa foi realizada com estudantes do curso da LEDOC/UFERSA, no 

período de 22 de março a 03 de junho, com intuito de investigar os desafios e 

dificuldades, identificando o perfil socioeconômico e espacial das mulheres mães, 

que diariamente enfrentam dificuldades para permanecerem na universidade. 

Consideramos que este trabalho é de um diálogo e reflexões importantes para o 

curso uma vez que este é recente nesta Universidade e ainda não foi realizada 

nenhuma pesquisa dessa natureza sobre esse tema, sendo então um trabalho 

relevante para a LEDOC, para a Universidade e também para adquirir mais 

experiência na nossa formação. 

Procurou-se responder às seguintes indagações: Quem são as estudantes 

mães do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC) da 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA)? Qual o perfil espacial e 

socioeconômico das estudantes da LEDOC/UFERSA?  De onde são essas 

estudantes e como fazem para chegar até a universidade? Qual a relação das 

estudantes da LEDOC/UFERSA com o campo e qual sua concepção sobre a 

educação do campo? Quais suas perspectivas após a formação? 

É por fazer parte de movimentos do meio rural, ser graduanda do curso e 

estar inserida no campo, de onde vem à maioria desses estudantes, que surgiu a 

motivação para compreender e identificar melhor quem são esses sujeitos, saber de 

onde vem e como fazem para chegar até a universidade, buscando descobrir qual o 

perfil socioeconômico e espacial dos mesmos.  
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 A pesquisa sobre as estudantes da LEDOC/UFERSA poderá contribuir de 

natureza material e documental.  Os dados da pesquisa poderão trazer resultados 

que irão servir como fonte de informação para outras pesquisas nessa área. Estudar 

sobre a LEDOC/UFERSA servirá para compreender e acrescentar novos 

conhecimentos para a formação acadêmica da pesquisadora, para uma melhor 

aproximação com as experiências diversas existentes entre estudantes oriundos do 

campo e dos movimentos sociais. 

De maneira geral, objetivou-se investigar os desafios e dificuldades de ser 

mãe e estudante universitária na formação acadêmica tomando como dimensão 

empírica o curso de licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da 

UFERSA. Mais especificamente, objetivou-se identificar e discutir o perfil das 

mulheres mães e universitárias da LEDOC/UFERSA, compreender como o exercício 

de ser mãe interfere na formação acadêmica dessas mulheres estudantes, e 

analisar as atividades outras existentes por essas mulheres refletindo seus impactos 

na formação acadêmica. 

A presente pesquisa é constituída de capítulos que seguem a lógica e 

facilitam o entendimento do tema. Inicialmente, temos a corrente introdução, 

discutindo uma prévia do tema principal e explanando os objetivos, justificativa e 

importância deste tema de estudo. 

Em seguida, temos o referencial teórico, que aborda como a literatura discute 

o tema e as principais referências encontradas, facilitando dessa forma o 

entendimento e discussão. Logo após, temos a metodologia, que explica como se 

deu a pesquisa, local de estudo e métodos de análises dos dados. 

Temos então, sequencialmente, os resultados, de acordo com as perguntas 

do questionário aplicado e suas respetivas respostas, discutindo essas respostas e 

chegando à conclusões sobre os pontos principais de cada uma. Por fim, temos a 

conclusão, onde se buscou responder aos objetivos da pesquisa, por meio da 

discussão no referencial teórico e dos resultados, chegando ao entendimento do 

tema e importância do mesmo para a área de ensino.  

Toda a pesquisa investiga a Geograficidade das mães universitárias da 

LEDOC/UFERSA, refere-se à situação espacial das mulheres, mães e universitárias,  

Silva (2007) apud Rego (2003), explica que a geograficidade constitui-se de fatos 

que condicionam a vida de todas as pessoas, tendo suas vidas mergulhadas dentro 

dessa geograficidade. 
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 Essa geograficidade nos remete a todo contexto existente em nosso meio, o 

lugar onde moramos, os caminhos/estradas, ao que nos pertence, o alimento, a 

especificidade de cada comunidade, das particularidades de cada ambiente, dos 

meios de transporte das condições de vida de cada um. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Há, atualmente, várias discussões impulsionadas possivelmente sobre cotas 

e políticas voltadas para as ações afirmativas, como descritas por Urpia e Sampaio 

(2011), onde falam que essas discussões têm surgido nos últimos anos por meio de 

pesquisas que focam em questões relativas, principalmente, ao acesso e 

permanência dos jovens de origem popular dentro do contexto das universidades 

públicas.  

Sampaio (2008) discute sobre a permanência nas universidades, pois exige a 

compreensão de que esse ingresso em uma nova fase da vida coincide com outras 

etapas, como a transição para a vida adulta e suas respectivas responsabilidades. A 

autora fala ainda que esses processos não podem ser deixados de lado, tendo em 

vista que dentro desse grupo de jovens de origem popular, surgem subgrupos com 

características que precisam ser consideradas, como gênero, etnia, idade, pessoas 

com deficiências e elementos característicos de acordo com as especificidades de 

cada grupo de pessoas, como o trabalho ou maternidade e paternidade. 

Urpia e Sampaio (2011) falam ainda quando nos referimos ao jovem 

universitário, devem-se considerar as diversas juventudes e suas realidades, pois 

existem jovens que estudam somente, há aqueles que estudam e trabalham, outros 

que são solteiros ou casados, que possuem ou não filhos, entre outras 

características que fogem do tradicionalismo que se é esperado, principalmente por 

serem jovens da classe trabalhadora.  

No entendimento sobre a discussão dos autores acima, compreende-se a 

importância de buscar as características dos estudantes minuciosamente, já que 

suas realidades são diferentes e isso pode interferir diretamente em seu rendimento 

acadêmico e até mesmo a permanência em sala de aula.  

Segundo o INEP (2018), de acordo com dados do Censo Escolar da 

Educação Superior de 2016, 57,2% das matrículas em cursos do ensino superior 

foram de mulheres e, na docência, 45,5% dos docentes são mulheres.  

Segundo Ribeiro (2016), em 2010 o percentual de mulheres de diferentes 

faixas etárias que cursavam o ensino superior já se tornava maior que a dos 

homens, e que, segundo dados do Censo 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 8,81% dessas mulheres que cursavam o 
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ensino superior, entre 19 e 29 anos, seriam mães de filhos de zero a quatro anos de 

idade. Ainda, essas estudantes seriam as mais necessitadas de auxílios acadêmicos 

para permanência na Universidade. 

Em um Censo da Educação Superior realizado pelo Nexo Jornal (2017)1, dos 

50 principais cursos do Brasil, 28 desses cursos possuem a maioria de seus 

estudantes do sexo feminino; um curso possui quantidade igualitária em gênero, e 

21 dos cursos possui a maioria dos estudantes do sexo masculino. Considerando 

gêneros por área de estudo, o gênero feminino se mostra em maioria em cinco das 

oito áreas de ensino, e maioria do gênero masculino somente em duas áreas.   

Ribeiro (2016, p.11) fala também das dificuldades dessas mães universitárias 

no seguinte trecho:  

 

A formação familiar de cada mulher que é mãe e estudante influencia 
diretamente no grau de dificuldade que a mesma encontra em 
conciliar seus estudos com sua vida materna. Sabe-se que o número 
de mulheres mães e chefes de família é crescente e destacar suas 
duplas ou triplas jornadas é tarefa extremamente pertinente ao tema, 
pois não se pode desvincular sua carga de trabalho formal/informal e 
doméstico, bem como financeiro e social de sua trajetória acadêmica.  
É inegável o avanço nos direitos das mulheres e suas participações 
sociais ao longo da história, mas é preciso destrinchar 
minuciosamente este assunto, para entender o quanto ainda se faz 
necessário mudar e melhorar a vida das mulheres que lidam com o 
acúmulo de jornadas de trabalho. 

 

E, além disso, há ainda o pensamento de desvalorização do trabalho 

doméstico, pois geralmente esse trabalho executado em casa incansavelmente dia-

a-dia não é considerado trabalho em si ou profissão, já que ele não gera renda 

diretamente, mas que evita gasto com empregada doméstica e pode gerar alguns 

produtos, como na criação de galinhas caipiras, mas que acaba promovendo ainda 

mais descaso com essas mães que executam o trabalho doméstico, estudam e 

cuidam dos filhos. 

Aquino (2006) defende que esse aumento no número de mulheres nas 

universidades precisa que haja mudanças profundas tanto no âmbito acadêmico 

como em toda a vida, pois as mulheres acabam entrando em desvantagem.  

 
1 Jornal Nexo. Gênero e raça de estudantes do ensino superior no Brasil por curso e área. 2017. 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/12/13/G%C3%AAnero-e-ra%C3%A7a-
de-estudantes-do-ensino-superior-no-Brasil-por-curso-e-%C3%A1rea>. Acesso em Julho de 2019.  
 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/12/13/G%C3%AAnero-e-ra%C3%A7a-de-estudantes-do-ensino-superior-no-Brasil-por-curso-e-%C3%A1rea
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/12/13/G%C3%AAnero-e-ra%C3%A7a-de-estudantes-do-ensino-superior-no-Brasil-por-curso-e-%C3%A1rea
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Guedes (2008) discute sobre o aumento do número de mulheres nos cursos 

de graduação e pós-graduação, falando de sua importância e da necessidade de um 

ponto de vista mais amplo por parte das universidades, visto que o público feminino 

aumentou e junto com isso surgem particularidades dessas novas estudantes. Ainda 

segundo a autora, as universidades estão se tornando mistas e perdendo a maioria 

masculina que antes era tão vista. 

Goulden e Manson (2002) apud Urpia e Sampaio (2009) realizaram uma 

pesquisa sobre os efeitos de ter filhos bebê durante a carreira acadêmica para 

homens e para mulheres, onde 59% das participantes casadas e com filhos já 

pensaram em desistir da academia por causa das dificuldades em conciliar a 

maternidade e a vida acadêmica.  

Goulden e Manson (2002) apud Urpia e Sampaio (2009, p.31) citam ainda o 

seguinte trecho que esclarece bem esse ponto: 

 

Uma forma de resolver o conflito entre carreira que consome todo o 
tempo e o cuidado com as crianças é “optar” por não ser mãe, pois o 
fato é que “casados e com filho” é a fórmula para o sucesso de 
homens na academia, mas, para as mulheres, o sucesso está 
associado a um baby gap – já que o status da maternidade cria 
sérios problemas para a construção da estabilidade feminina nesse 
ambiente. Assim, os autores ressaltam: abrir as portas da educação 
superior para as mulheres não é o bastante para assegurar 
igualdade de oportunidades para a carreira daquelas mulheres que 
fazem a escolha de tornarem-se mães. 

 

Entende-se, então, que as dificuldades de conciliar a vida acadêmica com a 

vida pessoal com filhos e casamento se torna mais difícil para as mulheres de que 

para os homens, já que para elas recaem as maiores responsabilidades sobre os 

filhos e afazeres da casa, causando até mesmo maior cansaço físico e psicológico.  

Esse pensamento corrobora com Ribeiro (2016, p.11) no seguinte trecho: 

 

A formação familiar de cada mulher que é mãe e estudante influencia 
diretamente no grau de dificuldade que a mesma encontra em 
conciliar seus estudos com sua vida materna. Sabe-se que o número 
de mulheres mães e chefes de família é crescente e destacar suas 
duplas ou triplas jornadas é tarefa extremamente pertinente ao tema, 
pois não se pode desvincular sua carga de trabalho formal/informal e 
doméstico, bem como financeiro e social de sua trajetória acadêmica. 
É inegável o avanço nos direitos das mulheres e suas participações 
sociais ao longo da história, mas é preciso destrinchar 
minuciosamente este assunto, para entender o quanto ainda se faz 
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necessário mudar e melhorar a vida das mulheres que lidam com o 
acúmulo de jornadas de trabalho. 

 

Ou seja, é importante sim o aumento do número de mulheres nas 

universidades e no mercado de trabalho, mas  torna-se necessário também uma 

adequação e entendimento de que o trabalho doméstico e cuidado com os filhos 

exigem muito das mulheres, fazendo com que o estudo e trabalho fora de casa 

apresentem mais dificuldades para essas mulheres que na maioria das vezes são 

sobrecarregadas de afazeres domésticos e cuidados com os filhos e outros da 

família, dos estudos e o trabalho fora de casa, enquanto que  para os homens na 

maioria das vezes não acontece da mesma forma, pelo fato que é atribuído 

historicamente  o dever que as mulheres e quem vai cuidar desses afazeres 

domésticos e não o homem. 

  A assistência estudantil tem sido o escape para muitas dessas mulheres que 

para estudar não conseguem conciliar um trabalhar remunerado e os estudos, pela 

falta de tempo, elas tem que deixar comida pronta, roupa lavada, casa arrumada e 

muitos maridos ainda querem que as mulheres venham para a universidade. É 

nesse sentido que Pró-reitora de Assuntos Estudantis (PROAE) conta diversos 

auxílios para a permanência de alunos com baixa renda, concedendo em forma de 

processo seletivo a autorização para a ocupação da vaga, oferece Bolsa 

Permanência Acadêmica, Bolsa Auxílio ao Esporte, Auxílio Alimentação, Auxílio 

Moradia, Auxílio Didático-Pedagógico, Auxílio Transporte, Auxílio ao Portador de 

Necessidades Especiais, Auxílio Creche e Moradia Estudantil. e outras modalidades 

que são concedidos de acordo com o IRA do aluno, essas assistências estudantis 

são de grande importância para a permanência de um grande número de 

universitários, os estudantes da LEDOC são um público carentes desses auxílios, 

sem essas assistências seria inviável para muitas dessas alunas permanecerem na 

universidade. 

Henriques (2016), em uma pesquisa realizada sobre mães negras 

universitárias e trabalhadoras, fala que diante desse cenário de conflito entre 

trabalho, educação e vida familiar, essas mães acabam optando por cursos 

superiores à distância (EaD), sendo que a maioria das matrículas nesses cursos são 

de mulheres. Esse dado se dá porque elas são responsáveis pelo cuidado dos filhos 
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e do marido, bem como de terceiros da família, por mais que continuem 

enclausuradas em casa, sem o direito à vivência da pesquisa e da extensão. 

Ribeiro (2016, p. 55-56), fala o seguinte sobre as universidades brasileiras: 

 

Percebeu-se o quanto as Universidades brasileiras, em especial a 
UnB, podem ser um ambiente hostil para as pessoas pobres, não 
brancas, mulheres e mães, assim como para outras minorias ali 
inseridas. Todavia acredita-se que este é um espaço de mudança e 
evolução, onde a pluralidade de indivíduos excluídos pela sociedade 
tem ocupado e resistido com mais afinco do que nunca, e que por 
mais árdua que seja a luta acadêmica desta categoria de mulheres, é 
preciso ponderar que os tempos conservadores e de censura, podem 
e devem ser combatidos com união de classes oprimidas e lutas 
populares, pois a própria história cronológica do Brasil é exemplo 
disso. 

 

Ribeiro (2016) discute, então, sobre a luta dessas estudantes frente às 

dificuldades, que não devem desistir e sim se unir e buscar seus direitos. A autora 

fala ainda sobre a necessidade de programas e políticas de conscientização 

feminina que estão cada vez mais eficientes, lutando pelo Movimento Feminista em 

busca do cumprimento dos direitos sociais das mulheres, da luta contínua e diária 

pela quebra dos tabus e paradigmas da sociedade, que permeiam tanto as vidas 

públicas quanto privadas das mulheres.  

Henriques (2016) conclui em sua pesquisa, que não basta ampliar o acesso 

das mães trabalhadoras à educação superior se não for ofertada uma educação 

pública, laica e de qualidade, e nem mesmo adotar programas de auxílio se forem 

com intuito compensatório, com o intuito de calar as lutas dessas universitárias.  

Urpia e Sampaio (2011) discorrem que essa discussão envolve a participação 

de toda a sociedade, e não somente das estudantes e do corpo da universidade, 

pois é preciso empreender esforços buscando políticas que ultrapassem realmente o 

enfoque assistencialista e chegue ao patamar dos direitos e da cidadania.  

Os programas de auxílio e assistência estudantis oferecidos pelas 

universidades possuem sim o objetivo de ajudar as mães universitárias, mas 

acabam como uma forma de preencher um vazio maior, desde o ensino básico 

falho, até a falta de compreensão dos professores em sala de aula e a rotina 

cansativa. 

No dia-a-dia da sala de aula, é fácil observar como é um ambiente misto, com 

estudantes de culturas diferentes, situações diferentes, recursos financeiros e 
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famílias diferentes, mostrando assim a necessidade de uma abordagem também 

mista, que se adapte a todos e não cause exclusões, levando em consideração 

também as dificuldades particulares de cada um. 

Se o cuidado dos filhos e da casa é principalmente da mulher, falta a 

participação do pai nesses casos. Entende-se que as situações e rotinas são 

diversas e particulares, mas é perceptível também no dia-a-dia a falta de apoio do 

pai e dos familiares dessas crianças, que deveriam apoiar mais a luta das mães. 

Além dessas dificuldades, há ainda a distância entre a moradia e a 

universidade, além do meio de transporte e a insegurança das vias de locomoção. 

Algumas estudantes precisam se deslocar de suas cidades diariamente para 

assistirem aulas, tomando boa parte do dia e tornando ainda mais cansativo. Aliado 

a isso, surge o gasto financeiro com transporte e alimentação, necessitando de 

trabalhar também para conseguir arcar com esses custos e sustentar a família. 

Nesse ponto, entra o auxílio financeiro das universidades, como uma ajuda para 

quem não pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ou que a renda do trabalho 

não é suficiente.  

Zago (2006) fala que a presença de estudantes com menores recursos 

financeiros nas universidades não ocultam as reais diferenças sociais dentro da 

mesma, pois dados brutos de renda familiar do estudante, ocupação e escolaridade 

dos pais, não moram a realidade em que esses estudantes sobrevivem. O autor 

aponta a necessidade de se pesquisar sobre os perfis dos estudantes na 

contemporaneidade, representando a necessidade de pesquisa e politicas 

educacionais em todos os níveis de ensino. Dessa forma, as mães universitárias 

também seriam assistidas, já que muitas vezes se encontram vulneráveis 

financeiramente, devido aos gastos em casa, com os filhos, transporte e 

alimentação.  

Mesmo com lutas diárias, as mães universitárias buscam a realização do 

sonho de cursar o ensino superior e alcançar o tão almejado diploma e mercado de 

trabalho, e tanto a sociedade quanto a universidade poderiam buscar meios para 

reduzir essas dificuldades.  

Faleiro e Farias (2016) falam que o processo de inserção do curso Ledoc 

gerou grande impacto na vida de mulheres camponesas do sudeste goiano, pois 

consolidou identidades, qualificou e empoderou como seres capazes e com poder 

transformador, saindo então do patriarcado do campo. O ingresso em um curso 
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superior gerou autonomia e combate aos poucos do patriarcado, gerando nova 

cultura e abertura de oportunidades para as novas profissionais. 

A conquista do ensino superior para mães universitárias se dá por meio do 

conjunto entre família, universidade e sociedade, que juntos podem criar um 

ambiente mais favorável e menos cansativo. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

De acordo com Gerharde e Silveira (2009), apud Fonseca, (2002), methodos 

significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, 

metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se 

realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, 

significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma 

pesquisa científica. 

Para atingirmos os objetivos estabelecidos, foram realizadas algumas etapas 

metodológicas: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. 

Na pesquisa buscou-se identificar o perfil socioeconômico e a situação espacial das 

alunas da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, com objetivo de 

compreender as experiências das estudantes mulheres mães com a relação do 

campo e a universidade. A área de estudo é relacionada com as mulheres mães 

universitária da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC) na 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Campus Mossoró, Rio Grande 

do Norte. 

Segundo Pimentel et. al. (2010),  

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa social de nível explicativo, 
dedicando-se a obtenção de novos conhecimentos relativos a um 
determinado aspecto da realidade, com técnica de coleta de dados, 
onde foi aplicado um questionário presencial, onde buscou-se 
responder ao perfil socioeconômico, e espacial, as experiências com 
as práticas corporais.   

 

3.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida através de livros, teses, artigos e 

monografias. Esses materiais bibliográficos foram pesquisados na biblioteca Orlando 

Teixeira na UFERSA, na internet, em revistas especializadas e anais de eventos.  

Já a pesquisa documental foi realizada através de alguns documentos oficiais, 

como as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo (Resolução CNE/CEB1 
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de 03 de Abril de 2002), a Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB) – Lei nº 

9.394 de 20 de Dezembro de 1996, e por fim no Projeto Politico Pedagógico do 

Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo (PPC do curso, 

2013). 

A pesquisa de campo foi realizada junto às estudantes da LEDOC/UFERSA, 

através da aplicação de um questionário, que possuía perguntas abertas, fechadas e 

semiabertas.  

Segundo Treinta et. al. (2014), 

 

Definição dos conceitos principais da Pesquisa. A primeira etapa 

consiste na determinação dos conceitos básicos que deverão ser 

explorados pela pesquisa. Especificamente, para a estratégia de 

busca e para a realização da busca bibliográfica faz-se necessário 

definir o ambiente contextualizador, o problema de pesquisa e o 

objetivo geral da pesquisa, os quais têm como propósito viabilizar a 

definição dos conceitos-chave principais. 

. 

 

O questionário possuía perguntas referentes à idade, estado civil, total de 

filhos, chefia da família, se trabalha e em quê, quantas pessoas residiam em sua 

moradia e grau de parentesco com elas, se possuíam incentivo e apoio familiar, se 

algum outro membro da família trabalha sua profissão e renda mensal média. O 

questionário possuía ainda perguntas sobre o ensino antes do curso superior, 

membros da família que já ingressam na faculdade, benefícios de programas sociais 

ou assistência estudantil da universidade, e o meio de transporte para chegar à 

universidade e distância de casa. Quanto à permanência no curso, foi questionada 

sobre a maior dificuldade que enfrentam para chegar à universidade e se manter 

nela, o motivo de escolher esse curso, importância do curso para a vida, qual a 

expectativa de futuro e se pretende fazer pós-graduação, e ainda como analisam ser 

mãe e estudante da LEDOC. 

O questionário foi aplicado por meio de um formulário online, enviado às 

possíveis participantes, e quando recebidos de volta foi feita a tabulação dos dados 

pesquisados, em seguida analisados e discutido como mostrados posteriormente 

nos resultados, o critério para a escolha das mulheres pesquisadas foi o fato de 
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serem universitárias, mulheres, mães e graduandas do curso de Licenciatura 

Interdisciplinar em Educação do Campo (LEDOC), da Universidade Federal Rural do 

Semiárido (UFERSA), elas poderiam estar matriculadas em qualquer uma das 

turmas da LEDOC e em qualquer período. 

O tipo da pesquisa foi de forma exploratória e de natureza qualitativa, 

buscando dados numéricos sobre as dificuldades e possiblidades das mães 

universitárias. Cabe destacar o universo da pesquisa que foi construída com a 

colaboração dos/as professores do curso, coordenadora do curso e, principalmente, 

com as alunas mães universitárias da LEDOC/UFERSA que são a nossa fonte de 

pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a aplicação dos questionários, obteve-se resposta de 14 

participantes, com os resultados que citaremos abaixo. 

A primeira pergunta do questionário foi referente à idade das participantes, 

que estão expostas no Gráfico 1 a seguir. 

 

Gráfico 1. Idade das entrevistadas 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Todas as mães universitárias participantes da pesquisa tinham no mínimo 30 

anos de idade, mostrando que muitas viram no Curso Interdisciplinar em Educação 

no Campo, uma oportunidade para voltar aos estudos e cursar o Ensino Superior.  

Quando questionadas sobre seu estado civil, obteve-se as seguintes 

respostas, no Gráfico 2 a seguir. 
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Gráfico 2. Estado civil. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Entende-se então que no dia-a-dia, somando as mulheres solteiras e viúvas 

com filhos, 57% das participantes não possuem a participação familiar direto dos 

pais de seus filhos, que poderiam contribuir para seu apoio e permanência num 

curso superior. 

A pergunta seguinte do questionário diz respeito à quantidade de filhos das 

participantes, onde os dados são expressos no Gráfico 3 a seguir. 

 

Gráfico 3. Número de filhos. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Quanto ao número de filhos, entende-se que quanto maior, será maior 

também a responsabilidade, o cuidado e a pressão exercida sobre as mães 
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estudantes. Em sua maioria, as mães universitárias apresentaram ter dois filhos, 

porém varia de um a três filhos, na amostra analisada.  

O próximo questionamento é referente à chefia da família, onde 64,3% das 

participantes responderam que são as responsáveis chefas de suas famílias, ou 

seja, a maioria delas, mostrando também a responsabilidade que carregam nesse 

quesito, assim como na questão anterior. E, das 14 mães universitárias 

entrevistadas, 43% delas ainda trabalham fora de casa, além de estudar e cuidar da 

casa e filhos. 

Quanto à moradia, em geral obteve-se as seguintes respostas, apresentadas 

no Gráfico 4 a seguir. 

 

Gráfico 4. Situação de moradia. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Em sua maioria, 43%, as mães universitárias moram somente com os filhos e, 

em seguida, a maior quantidade seria daquelas que moram com seus pais, filhos e 

netos, com 36 %, mostrando que as relações familiares se mostram bem mais 

presentes de que quando comparadas com morar com o cônjuge, que seria só 21% 

dos casos. Esse dado influencia diretamente no apoio familiar ao estudo dessas 

mães, já que o auxílio dos pais e do pai dos filhos/cônjuge ajudaria diretamente no 

ingresso e continuidade do curso, onde somente 43% das participantes 

responderam que recebem incentivos ou apoio familiar para continuar na vida 

acadêmica.  

Quando questionadas sobre suas profissões, as respostas se mostraram bem 

diversas, explanadas no Gráfico 5 a seguir. 
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Gráfico 5. Profissão. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

A maioria das entrevistadas trabalha fora de casa, reduzindo ainda mais o 

tempo disponível e tornando o dia mais corrido e cansativo para estudar, cuidar da 

casa e dos filhos. Entretanto, as donas de casa e estudantes também possuem 

rotinas cansativas, mesmo não trabalhando fora, pois há o cuidado com filhos e 

tarefas de casa, não havendo assim o reconhecimento do trabalho diário em casa, 

que fica sempre à cargo da mulher por meio de uma divisão sexual do trabalho 

pautada no patriarcado. 

A questão seguinte diz respeito ao auxílio de algum programa social, onde 

57% das participantes responderam ser beneficiárias, principalmente do Programa 

Bolsa Família e do Programa Minha Casa Minha Vida, decorrente das precárias 

situações econômicas em que as entrevistadas se encontram.  

Quanto aos programas de assistência estudantil ofertados pela instituição em 

que estudam 36% das participantes são beneficiadas com o Programa de 

Residência Pedagógica, e somente uma pessoa, 7,1%, recebe Auxílio Transporte2.  

Tanto os programas sociais governamentais quanto os programas ofertados 

pela própria universidade auxiliam diretamente na permanência das mães 

universitárias em seus cursos, visto que o auxílio financeiro apoia diretamente nos 

custos e no incentivo na continuidade das mesmas. 

Essa justificativa se dá principalmente porque, quando as entrevistadas foram 

questionadas sobre a maior dificuldade em permanecer na universidade, nove delas 

 
2 A UFERSA oferece os seguintes programas de assistência estudantil: Bolsa Permanência 
Acadêmica, Bolsa Auxílio ao Esporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia, Auxílio Didático-
Pedagógico, Auxílio Transporte, Auxílio ao Portador de Necessidades Especiais, Auxílio Creche e 
Moradia Estudantil. 
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mencionaram seus poucos recursos financeiros, já que estudar demanda custos e 

tempo. Quatro delas ainda conseguem trabalhar e estudar, mas relatam ser 

extremamente cansativo e desestimulante, além das cinco que falaram sobre os 

cuidados com os filhos, já que não têm condições de pagar a alguém para cuidar 

dos mesmos e precisa da boa vontade de outras pessoas para cuidar deles 

enquanto elas estudam. De acordo com a entrevistada 2 “Dividir os estudos com o 

trabalho e família, são inúmeras responsabilidades, cansativo e exausto, muito difícil 

conciliar”. 

Além do recurso financeiro e tempo, outra dificuldade relatada é a distância 

de suas casas até a universidade, como mostrado na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1. Distância entre Universidade e local de moradia. 

Distância Quant. Entrevistadas 

Menos de 10km 3 

Entre 11 e 50km 5 

Entre 51 e 100km 6 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Esse gráfico mostra que pelo menos 43% das participantes mora em cidades 

diferentes de onde estudam, aumentando ainda mais o tempo gasto com o estudo 

devido à viagem, os custos e o cansaço do dia-a-dia, mas que mesmo assim elas 

não desistem do curso. 

Quanto ao meio de transporte utilizado para se locomover até a universidade, 

64% das entrevistadas responderam que utilizam transporte não próprio para 

locomoção, como ônibus e carro de linha, enquanto que o restante, 36%, utiliza meio 

de transporte particular, como motocicleta e carro.  

Ainda, 64% das participantes utilizam dois meios de transporte por dia, sejam 

eles motocicleta e ônibus, carro e ônibus, motocicleta e carro de linha, entre outros. 

E os outros 36% utilizam somente um meio de transporte para chegar à 

universidade, sendo em geral os ônibus universitários entre as cidades.  

Quanto às principais dificuldades enfrentadas para chegar à universidade, as 

respostas estão expressas no Gráfico 6 a seguir. 
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Gráfico 6. Principais dificuldades enfrentadas para chegar à universidade. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Dentre os pontos citados pelas entrevistadas, 36% das dificuldades 

enfrentadas são relacionadas aos custos financeiros, principalmente o pagamento 

do transporte e a alimentação na universidade. Em seguida, vem a distância entre o 

local de moradia e a universidade, e o transporte utilizado, pois implicam 

diretamente no tempo gasto de locomoção e esforço físico necessários. Por último e 

com mesmos resultados, vem a preocupação com o cuidado dos familiares, a 

locomoção à pé e a insegurança no percurso diário, que preocupam e causam ainda 

mais pressão sobre essas estudantes.  

Quando questionadas sobre a importância do curso superior para suas vidas, 

as respostas se mostraram variadas e satisfatórias, principalmente por serem de 

múltipla escolha, sendo mostradas no Gráfico 7 abaixo. 

 
Gráfico 7. Importância do curso para as mães universitárias. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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57% das participantes, ou seja, 8 delas, buscam tanto ganhar conhecimento 

quanto repassar para seus futuros alunos e, como mencionado por duas delas, 

buscar melhorias para suas comunidades e levar conhecimento às mesmas. Quatro 

das entrevistadas consideram muito importante a oportunidade de ter um curso 

superior, já que é um sonho muitas vezes distante, seja por falta de oportunidades 

ou por situações pessoas que dificultam essa conquista. 43% das entrevistadas, oito 

delas, buscam por meio do curso ter uma expectativa de vida melhor tanto para si 

quanto para suas famílias, pois acreditam ter mais oportunidades de emprego e 

melhoria de vida. Duas delas ainda focam a principal importância do curso em dar 

exemplo para seus filhos, já que eles crescerão vendo suas mães estudando e 

buscando um futuro melhor, e aprenderão a valorização a educação e buscar para si 

também.  

Outros aspectos também se mostram como determinantes diretos das 

dificuldades e expetativas dessas estudantes, como a renda mensal, que estão 

representadas na Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2. Renda média mensal. 

Renda mensal % Entrevistadas 

Sem renda 20% 

Até um salário mínimo 60% 

De um a dois salários mínimos 20% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Assim, entende-se que a renda média mensal entra como uma dificuldade 

para essas estudantes, pois a maioria delas trabalha e demandam de tempo para 

isso, enquanto que outras não trabalham e têm dificuldades em arcar com os custos 

diários de cursar o ensino superior, seja com transporte, alimentação, material 

didático, entre outros.  

Algumas das participantes voltaram a estudar depois de muitos anos de 

conclusão do Ensino Médio, vendo esse curso como uma oportunidade de cursarem 

o Ensino Superior. Os dados estão explanados no Gráfico 8 abaixo:  
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Gráfico 8. Anos sem estudar. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Ou seja, a diferença entre as respostas são grandes, mas a maioria das 

participantes passou entre sete e 23 anos entre a conclusão do Ensino Médio e o 

ingresso no Ensino Superior, mostrando a vontade delas em aproveitar essa 

oportunidade e também as dificuldades de aprendizagem que devem ser 

consideradas ao lecionar a esses grupos, já que estão há muito tempo sem o ensino 

regular em sala de aula. 

Ainda, quando questionadas sobre o tipo de escola em que estudaram por 

toda a vida, a resposta unânime foi que todas vieram de escola pública. E , quando 

questionadas sobre o motivo pelo qual escolheram o Curso Licenciatura 

Interdisciplinar em Educação do Campo, as respostas foram as seguintes expostas 

na Tabela abaixo.  

 

Tabela 3. Motivos para escolher o curso LEDOC. 

Motivação para o curso Quantidade 

Chance de fazer um curso superior 4 

Objetivo do curso interdisciplinar voltado 
para o campo 

4 

Expectativa de vida melhor 5 

Amor à área do ensino 6 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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A maioria das mães estudantes, cerca de 60%, buscaram esse curso pelo 

desejo de fazer um curso superior e ter uma expectativa de vida melhor. Enquanto 

que, para as demais, a motivação seria diretamente relacionada à área do curso em 

si, voltada para o ensino e para o campo. 

As participantes foram questionadas ainda sobre como analisam a junção 

entre ser mãe e estudante do Curso LEDOC. As respostas foram variadas e 

emocionantes, onde a maioria, 11 delas, responderam que são batalhadoras 

guerreiras e corajosas por assumirem essa responsabilidade e correrem em busca 

de seus sonhos, mais duas responderam estar orgulhosas consigo mesmas e outra 

respondeu ser algo desafiador.  

Alguns relatos mostram bem a luta dessas mães universitárias em seus 

cotidianos, tendo as responsabilidades por seus filhos, estudo, casa e muitas vezes 

um trabalho e outras lutas como a dificuldade para se deslocarem de suas 

comunidades, muitas delas tendo que enfrentar o perigo pegando carona todos os 

dias, outras deixando seus filhos às vezes sozinhos com a responsabilidade dos 

velhos cuidarem dos mais novos, pois muitas saiam de casa de quatro horas da 

manhã e retornando somente a noite, tudo isso causa uma conflito interno para 

essas mães, que em momentos pensaram em desistir de tudo. Três desses relatos 

foram escolhidos e seguem abaixo:  

 

1ª: Mulheres mães batalhadoras, pois não é fácil todos os dias ir para 
universidade e deixar seu filho aos cuidados de outra pessoa, ficar 
ausente em momentos importantes, faltar em reunião de pais, porque 
no mesmo dia tinha uma prova na faculdade, ou estar na 
universidade, mas com o pensamento em casa quando deixava o 
filho doente. Enfim, ser mãe e estudante é ter pulso forte, é ser 
resistente, é sacrificar momentos importantes para buscar um futuro 
melhor para o seu filho. 
2ª: Às vezes acho que sou um tipo de super-heroína, pois conciliar 
essas três funções, entre outras, não é fácil. Porém creio que ser 
mulher neste século nos permite sermos realizadas pessoal e 
profissionalmente, e é assim que me sinto sendo estudante da 
LEDOC, buscando minha realização profissional com o apoio da 
minha família que me realiza pessoalmente. 
3ª: É um grande desafio, eu não posso deixar de ser nenhuma das 
três, e ainda tem mais outros papeis que desempenhamos na vida, 
como ser cozinheira, lavadeira, passadeira, filha, enfim são tantas 
coisas que precisamos fazer. 

 

A luta dessas mães universitárias é árdua e diariamente, enfrentam o cansaço 

fisicamente e emocionalmente, pois precisam se submeter a situações cansativas e 
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desgastantes no dia-a-dia, com duplas e triplas jornadas para darem conta de tudo. 

Muitas vezes viram a noite para dar conta dos trabalhos da universidade, pois a 

grande maioria mora em outro lugar distante da universidade, e gastam boa parte do 

tempo nesse deslocamento. Algumas dessas mulheres acordam quatro horas da 

manhã para pegar condução até a universidade e passam o dia inteiro, só podendo 

voltar às dez horas da noite, e no outro dia volta nas mesmas condições, o que torna 

difícil o seu desempenho nas atividades acadêmicas.  

Por fim, nas entrevistadas foram questionadas sobre as expectativas para a 

vida após a conclusão do curso LEDOC, e as respostas seguem no Gráfico 8 

abaixo. 

 

Gráfico 9. Expectativas para a vida após a conclusão do curso LEDOC. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

O curso LEDOC abre portas para expectativas de vida diversas, mas 

claramente toda pautada em uma melhoria de vida seja por trabalhar ou por buscar 

uma pós-graduação. Essas mães universitárias não desistem de seguir abraçando 

essa oportunidade de um curso superior, mesmo muitas vezes tendo de abrir mão 

do descanso ou dos momentos com os filhos e familiares, se cobrando mais no 

trabalho e apertando as finanças para custear seus gastos que muitas vezes é 

sacrificado coisas de grande importância como uma refeição da família o não 

pagamento de uma conta de luz, essas questões que são ditas nos diálogos entre 

colegas mais íntimos na universidade.  

Falta ainda uma visibilidade maior para essas alunas, pois as situações são 

diversas, mas que em geral são mais cansativas e desgastantes, onde a visão sobre 
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elas precisam ser mais apuradas e consideradas por parte da instituição de ensino, 

dos departamentos responsáveis e de alguns cursos que procuram demonstrar um 

sentimento de inferioridade com relação ao curso LEDOC. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há um aumento notável na quantidade de mulheres nos cursos de ensino 

superior nas universidades brasileiras e no mercado de trabalho, porém isso 

acarreta em mudanças no cotidiano e na realidade das universidades. 

As fases jovem e adulta da vida são marcadas por mudanças fisiológicas e 

comportamentais, como responsabilidades, filhos, casamento e trabalho. Todavia, a 

responsabilidade e a missão de ser mãe universitária demandam de grande esforço 

por parte das mulheres, isto por causa do cuidado com os filhos, com a casa, com o 

cônjuge, com familiares, e muitas vezes a necessidade de buscar um emprego para 

manter os custos financeiros de tais responsabilidades.  

Dessa forma, a rotina entre trabalhar, estudar e cuidar dos filhos e casa se 

torna extremamente cansativa e estressante, como relatado pelas participantes da 

presente pesquisa. As dificuldades são inúmeras, desde com quem deixar o filho 

para ir à aula, até a distância percorrida diariamente para chegar à universidade, 

visto que a maioria cursa o ensino superior em outra cidade.  

Além disso, o custo financeiro de estar estudando em uma universidade, 

mesmo que pública, ainda é grande para essas estudantes, que muitas delas 

contam como meio de sobrevivência, o Programa Bolsa Família, e o curso LEDOC 

tem aula o dia inteiro, o que torna difícil para essas mulheres conseguirem trabalhar, 

pois algumas são a única responsável pela família, tanto para tomar conta dos filhos 

como para levar comida para a mesa, percebe-se um grande esforço dessas mães 

para permanência na universidade. 

A universidade muitas vezes busca ajudar por meio de programas de auxílio 

financeiro e políticas de pesquisa, mas não se mostra suficiente, principalmente 

porque a falha é acarretada por problemas mais profundos, como ensino básico de 

qualidade, falta de apoio familiar e a necessidade de um emprego que realmente 

sustente uma casa.  

As universidades ainda precisam se adequar para a realidade das salas com 

estudantes mistos, com realidades e situações diferentes, onde a demanda de 

tempo para estudar e realizar atividades de pesquisa e extensão pode variar muito 

de aluno para aluno. 
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Mesmo com essas dificuldades, as mães universitárias participantes desta 

pesquisa se mostram estimuladas com o Curso Interdisciplinar em Educação no 

Campo, pois surgiu como uma oportunidade de cursar o ensino superior e buscar 

um futuro melhor, com melhores opções no mercado de trabalho e servir de exemplo 

para os filhos por meio da valorização da educação e estudo.  

O curso da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo ofertado pela 

UFERSA/Mossoró tem mostrado uma enorme relevância para alunos ingressantes 

nessa modalidade de ensino, principalmente os que moram no campo e que buscam 

um curso superior voltado para o campo, pois a LEDOC tem especificidades que 

abrange suas particularidade e necessidades. Elas estão em um ambiente  

educacional que  dialoguem sobre suas vivencias, além de conquistarem um espaço 

na universidade e realizarem o sonho de chegarem ao ensino superior. Muitas 

destacam ser a primeira da família a conseguir chegar à universidade, elas se 

sentem orgulhosas pela conquista e compreendem que através do curso surgirão 

oportunidades de empregos nessa área, além da valorização da Educação do 

Campo, essas estudantes cresceram em conhecimento autonomia.   

Ainda são muitas as dificuldades encontradas por essas mães universitárias 

no decorrer de suas graduações, mas elas têm se mostrado guerreiras, em muitas 

vezes, voltar aos estudos depois de muitos anos parados e realizar  com mintas 

barreira para enfrentar, e realizar seus objetivos.  
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APÊNDICE 1: Questionário 

 

1. Qual sua idade? 

2. Qual seu estado civil? 

a. Casada 

b. Solteira 

c. Divorciada 

d. União Estável 

e. Viúva 

f. Outro: 

3. Total de filhos? 

4. A família é chefiada por você? 

5. Você trabalha? Se sim, em quê? 

6. Quantas pessoas residem em sua moradia? E o qual o grau de parentesco 

com elas? 

7. Você tem incentivo ou apoio familiar? 

8. Algum outro membro da família trabalha? Se sim, em quê? 

9. Qual sua profissão? 

10. Qual sua renda média mensal? 

a. Sem renda 

b. Até um salário mínimo 

c. De um a dois salários mínimos 

d. Dois a três salários mínimos 

e. Três a quatro salários mínimos 

f. Acima de quatro salários mínimos 

g. Outro: 

11. Estudou em escola: 

a. Pública 

b. Particular 

12. Há quanto tempo estava sem estudar? 
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13. Algum outro membro da família ingressou na Universidade? Se sim quantos? 

14. Você ou outros membros de sua residência são beneficiários de algum 

programa social? Se sim qual? 

15. Você participa de algum projeto ou programa de assistência estudantil? Se 

sim qual? 

16. Você mora há quantos quilômetros da Universidade? 

17. Qual o meio de transporte utilizado para chegar até a universidade? 

18. Qual a maior dificuldade que você enfrenta para chegar até a universidade? 

19. O que motivou a escolher o Curso Licenciatura Interdisciplinar em Educação 

do Campo? 

20. Qual sua maior dificuldade para permanecer na Universidade? 

21. Quantos e quais tipos de transporte você utiliza diariamente para seu 

deslocamento da sua residência até à universidade? 

22. Qual a importância do curso para sua vida? 

23. Você pretende fazer uma pós-graduação? Se sim em qual área? 

24. Como você analisa o ser mãe mulher e estudante da LEDOC ? 

25. Quais as suas perspectivas após a conclusão do Curso? 


