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RESUMO 
Este artigo reuniu algumas reflexões que resultaram das leituras e debates delineados na 
disciplina Cultura e Práticas Escolares, no Núcleo de Pós-graduação em Educação 
(NPGED/UFS), bem como de outras que estão relacionadas à temática sobre a qual estou me 
debruçando no Mestrado e, ao mesmo tempo, possibilitou a socialização das minhas 
memórias escolares, desde a Educação Básica à Universidade. Para a realização desta 
pesquisa, utilizei-me das seguintes fontes: bibliografia e memórias, a fim de que as discussões 
em torno da Cultura Escolar, Educação Feminina e meu percurso na escola da educação 
básica e na universidade fossem evidenciados. Dessa feita, esperamos que um trabalho como 
este desperte inquietações nos leitores e culmine na produção de outras investigações. 
Palavras-chave: Memórias - Educação Básica - Universidade. 
 
RÉSUMÉ 
Cet article a réuni quelques réflexions qui ont abouti à partir des lectures et des débats dans la 
discipline de la Culture et de la pratique décrite dans l'école post-universitaire (NPGED / 
UFS), ainsi que d'autres qui sont liés à la question sur laquelle je me penche sur les Maîtres et 
dans le même temps, a permis la socialisation de mes souvenirs d'école de l'éducation de base 
à l'Université. Pour cette recherche, j'ai utilisé les sources suivantes: littérature et des 
souvenirs, afin que les discussions autour de la culture de l'école, l'éducation et de la femme 
mon cours d'éducation de base à l'école et l'université étaient évidentes. Cette fois, nous 
attendons à un ouvrage comme celui suscite des préoccupations des lecteurs, et culmine dans 
la production d'autres enquêtes.  
Mots-clés: Mémoire - Éducation de Base - de l'Université. 
 
Introdução 
 

Este artigo pretendeu apresentar discussões conceituais em torno da Cultura Escolar 

e da Educação Feminina, partindo inicialmente do conjunto de leituras e debates delineados 

na disciplina Cultura e Práticas Escolares (NPGED/UFS) e dialogando com outros autores 

que se debruçaram a investigar a condição do estudante universitário e o percurso histórico do 

ensino superior no Brasil. A partir de tais reflexões, elucidei algumas memórias sobre o meu 

tempo escolar, desde o ingresso na Educação Básica ao acesso à Universidade, neste caso a 

Universidade Federal de Sergipe. Utilizei-me deste espaço para compartilhar também alguns 
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aspectos das memórias de minha mãe, que a marcaram como sujeito feminino ao ter acesso à 

educação, e que, certamente, exerceram influência sobre o meu percurso escolar. 

Considerando que eu esteja investigando no Mestrado sobre “Escolarização e 

Estratégias Familiares: trajetórias de jovens no ensino superior público de Sergipe”, transitar 

por entre as minhas memórias, uma vez que vivenciei como jovem o acesso a esta instituição 

e, simultaneamente, refletir conceitos que estão diretamente relacionados a este processo, 

representou, sem dúvida, uma relevante contribuição à minha pesquisa e aos estudos de 

História da Educação.  

Por isso, convidamos para o cerne deste debate Almeida (2007), Chamon (2008), 

Coulon (2008), Jinzenji (2010), Julia (2001), Nunes (2000, 2003), Peres (2002), Souza 

(2007), Vasconcelos (2005) e Vidal, Schwartz (2010), estudos sem os quais não me seria 

possível produzir este trabalho. Vale salientar que esse trabalho encontra-se organizado em 

“Discussão conceitual sobre Cultura Escolar e Educação Feminina”, espaço no qual dialoguei   

com alguns autores no tocante a essas temáticas, na sequência apresento “Memórias da minha 

Educação Básica”, “Memórias universitárias – entre estranhamentos e aprendizagens” e por 

fim socializo considerações finais quanto a este estudo. Foi por este caminho que trilhei. 

Convido o leitor a conhecê-lo! 

 

Discussão conceitual sobre Cultura Escolar e Educação Feminina 

Um passeio por entre a cultura escolar 

Diante de todas as discussões realizadas no campo da História da Educação no 

tocante à cultura escolar e temáticas relacionadas a estas como cultura material escolar, forma 

escolar, memória, entre outras, é preciso que reconheçamos a importância destas para 

pensarmos o contexto educacional, em específico o interior da escola, a “caixa preta” como 

afirma Dominique Julia (2001). Neste sentido, pretendemos aqui apresentar algumas reflexões 

conceituais e compartilhar memórias do meu tempo escolar. 

Iniciemos com as considerações, apresentadas por Clarice Nunes (2003) sobre a 

escola e as memórias: “As escolas também são “celeiros” de memórias, espaços nos quais se 

tece parte da memória social. As reminiscências desse espaço são possíveis pela estrutura das 

suas rotinas e sua continuidade no tempo” (p.7), mais adiante ela defende que “lembrar do 

espaço escolar é lembrar também do entorno, do trajeto que leva da casa à escola, percurso de 

descoberta e manipulação, de aventuras e perigos, de brincadeiras e desafios” (p.7). Há 

caminho mais promissor ao debate que este?  A escola é o ponto de partida e se constitui 

como ponto de chegada nessa discussão. 
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Partindo do pressuposto de que a escola, elemento central nesse debate, possui suas 

normas e finalidades que lhes são próprias, sendo formada por alunos, docentes, equipe 

diretiva, demais profissionais da educação, pais, responsáveis e outros sujeitos da comunidade 

escolar, propomo-nos a refletir sobre esta instituição como defende Julia: “a escola não é uma 

instituição apenas de transmissão de conhecimentos, de inculcação de comportamentos, mas 

também é um lugar de resistências, de ressignificações, pois normas e práticas são ações 

humanas, criativas, ativas e, dessa forma, estão imbricadas com a lógica social” (Apud 

VIDAL, SCHWARTZ, 2010, p.20). 

Neste sentido, podemos afirmar que a escola possui uma cultura que lhe é peculiar, 

cultura esta que se dá a partir dos hábitos, normas, conteúdos ensinados, disciplinas escolares, 

práticas, contribuições de seus profissionais, público que a ela tem acesso; elementos estes 

que somados atendem a determinados interesses de uma época, de um contexto histórico 

específico. Vale ressaltar que esta cultura recebe a influência de fatores externos, mas que 

também age sobre estes. Esta cultura escolar é, portanto, um objeto histórico. 

Em se tratando do conceito de cultura material, compartilho com Souza (2007) que 

defende ser este o seu sentido “significa compreender, num espectro ampliado, os mais 

diversos componentes materiais ligados ao mundo da educação” (p.176). A autora reporta-se 

também ao termo artefatos materiais que considero relevante indicar, pois apresenta-nos que 

estes artefatos materiais “vinculam concepções pedagógicas, saberes, práticas e dimensões 

simbólicas do universo educacional constituindo um aspecto significativo da cultura escolar” 

(p.165). Estes conceitos nos possibilitam repensar a cultura material escolar não como um 

amontoado de objetos existentes na escola, mas como um conceito que vai muito mais além 

que isto, uma vez que este pode reverter-se em conhecimento ampliado, sistemático e 

aprofundamento sobre o funcionamento da escola e as mudanças na educação ao longo do 

tempo. 

Após vislumbrarmos as significações de alguns conceitos que nos remetem ao 

entendimento do que é a escola, sua cultura, entre outras questões pertinentes, avancemos 

agora a refletir sobre a educação feminina, visto que neste trabalho temos a pretensão de 

socializar minhas memórias como estudante e nos é necessário debater sobre o acesso das 

mulheres à educação. 

A Educação e a presença feminina no século XIX  

Sabemos que a mulher na contemporaneidade tem ocupado diferentes espaços 

sociais. Esse quadro é produto de lutas travadas ao longo do tempo a fim de que o “Bello 

Sexo”, expressão utilizada por Mônica Jinzenji (2010) para referir-se a nós mulheres, 
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conquistassem direitos que lhes foram negados, omitidos, tanto na esfera privada quanto na 

esfera pública.  

A educação no século XIX, portanto, representa essas esferas sociais. Percebemos, 

mediante as leituras e discussões realizadas na disciplina Cultura e práticas escolares que a 

educação doméstica esteve presente intensamente no Brasil de oitocentos, todavia não 

representava uma educação de todos, para todos, pois como vimos era uma marca das famílias 

(mais abastadas), pertencentes às elites. O que efetivamente significava a educação 

doméstica? Vasconcelos (2005) ajuda-nos a compreendê-la: 

Era aquela que ocorria na Casa do aprendiz, na esfera privada, na qual os 
pais contratavam. Mediante sua livre escolha, os mestres, os conteúdos e as 
habilidades a serem ensinados aos seus filhos, no tempo e disposição 
exclusivamente determinados pela Casa. Essa modalidade de educação tinha 
como agentes, já caracterizados anteriormente, os professores particulares, 
os preceptores, os parentes ou agregados e, ainda, padres que ministravam 
aulas-domésticas (VASCONCELOS, 2005, p.17).  
 

Além desses sujeitos, indicados por Maria Celi Vasconcelos (2005), esta aponta 

também as mães como as primeiras mestras de seus filhos, conclui ainda que “uma das 

primeiras funções, remunerada ou não, exercida pelas mulheres livres na sociedade brasileira 

foi a educação doméstica das crianças na Casa” (p.224). Reforço que os sujeitos da educação 

nas Casas eram os que faziam parte da elite brasileira, especificamente no século XIX, e que 

neste período já tínhamos na história da educação brasileira a coexistência da educação 

pública, da particular e da educação realizada nas Casas, esta representou em determinados 

tempos históricos a principal forma de ensinamentos de crianças e jovens. Tal forma de 

educar possibilitava a educação elementar, o ensino de ofícios, a possibilidade para os 

meninos, “homens”, a prosseguirem seus estudos, conforme formação recebida, para além do 

ensino secundário: escolas superiores. Esta educação recebeu muitas influências da Europa. 

Identificamos, diante dos dados apresentados anteriormente, que havia limitações na 

educação doméstica a qual tinham acesso as mulheres. Muito embora houvesse mulheres 

como mestras, mesmo que essa condição tivesse sido adquirida como mães, amas, aias, ou 

professoras contratadas com essa finalidade, a educação feminina no Brasil de oitocentos 

estava imbuída do que era apropriado a homens e mulheres aprender e praticar na vida social 

(VASCONCELOS, 2005).  

Convidamos neste momento Mônica Jinzenji (2010) para compor nosso trabalho, 

visto que sua obra “Cultura impressa e a educação da mulher no século XIX” faz-nos refletir 

diversos aspectos pertinentes de uma época e de como as mulheres daquele período eram 

“educadas”.  
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Sabemos que no século XV, houve a invenção da impressão utilizando tipos móveis 

por Gutenberg no ocidente, possibilitando a difusão de textos em quantidades até então 

impensáveis. Na realidade brasileira, tivemos o estabelecimento da imprensa régia em 1808 

com a chegada da família real; antes dessa, algumas iniciativas isoladas já existiam: o 1º 

prelo, instalado em Recife (1703-1706) e o prelo que funcionou no Rio de Janeiro (1747-

1749). Jinzenji (2010), ao discorrer a trajetória dos impressos, procurou situar a imprensa 

periódica, em especial os jornais, dentre este: “O Mentor das Brasileiras” no cenário político-

cultural mineiro, uma vez que o público deste periódico estava formado por mulheres, como o 

redator referia-se: às senhoras brasileiras. 

“O Mentor das Brasileiras” tratava de diferentes temáticas: política, obras cujas 

narrações possuíam um fim moral (fábulas, as aventuras de Telêmaco), trechos da História 

moderna, Belas Artes, atualidades relacionadas à educação moral, modas e enfeites relativos 

ao belo sexo – essas eram tratadas com menos intensidade, e restrições feitas a 

correspondências que desmoralizassem as mulheres, assim como as que contivessem críticas a 

autoridades políticas e demais pessoas. Objetivava-se, através dos discursos aglomerados 

neste periódico de circulação que se estendia muito além da cidade de São João Del Rei, 

veicular a imagem de uma mulher instruída, amante da instrução e interessada em aprimorar 

seus conhecimentos dos negócios públicos, que desprezasse o luxo, que discutisse a educação 

das crianças, desenvolvendo uma maternidade exemplar, com o fim de que a formação do 

mesmo espírito patriótico das novas gerações estivesse garantida. Enfim, a construção de uma 

identidade de mulher a partir dos ideais liberais, mas é bom que se frise que não eram todas as 

mulheres e sim um grupo seleto, segundo critérios de classe social (JINZENJI, 2010).  

Naquele contexto, tal como já foi apontado neste trabalho, a mulher possuía dois 

títulos nobres: o de esposa e o de mãe de um cidadão. Havia, portanto, a ideia de que o 

fortalecimento do Estado Nacional dependia da constituição de cidadãos e cidadãs virtuosos, 

sendo deste modo, a mulher virtuosa aquela que traria benefício público desempenhando 

“bem” essas funções, precisava ser educada e acreditava-se no seu potencial educador, por 

isso, em muitos casos, as mães eram também as preceptoras das próprias filhas. 

Jinzenji (2010) apresenta-nos um trecho que exprime a concepção do Redator de “O 

Mentor das Brasileiras” no tocante à influência que a mulher desenvolve na construção de 

uma nova sociedade, civilizada, moderna e livre, observemos: “quem poderá duvidar que o 

Sexo mimoso é o primeiro influente do caráter nacional e o móvel principal da Glória e 

felicidade das nações? Os homens nunca foram nem poderão ser outra coisa senão 
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precisamente aquilo que as mulheres quiserem que eles sejam” (p.208). Neste sentido, o 

periódico colaborou com sua proposta educativa de se “formar” um tipo específico de mulher. 

Vale compartilhar também como foram vislumbradas figuras femininas naquele 

período, a exemplo das professoras Policena, Carlota Joaquina, Jacinta Meireles e Beatriz 

Francisca que além de professora foi poetisa e escritora, sob o olhar de Mônica Jinzenji 

(2010), esta relata com entusiasmo: “são mulheres ainda mais notáveis porque conquistaram 

seu lugar ao sol, em uma sociedade tremendamente patriarcal, através de suas próprias luzes” 

(p.15-16). Tais expressões levam-nos a identificar a característica que essas mulheres 

possuíam em comum: eram esclarecidas e souberam se apropriar desse conhecimento, apesar 

de terem vivido em uma sociedade sob parâmetros patriarcais. 

Eliane Peres (2002) em sua obra “Templos de Luz”: os cursos noturnos masculinos 

de instrução primária da Biblioteca Pública Pelotense (1875-1915), indica-nos o conceito de 

gênero que nos é necessário para refletir sobre o que nos torna homens ou mulheres, para ela 

“Gênero é uma construção social e cultural, o que significa que ser homem e ser mulher é um 

processo aprendido e construído no cotidiano e no interior das relações e das instituições 

sociais” (p.51). Acrescenta mais adiante “não se nasce homem ou mulher, nasce-se macho ou 

fêmea: faz-se homem e mulher nas relações sociais, no processo educativo” (p.51). É nesse 

interim que nos constituímos. 

Portanto, diante das leituras e discussões que aqui foram apresentadas, percebemos 

como a mulher no século XIX foi se constituindo. Uma parcela feminina da sociedade 

brasileira teve acesso à educação e à instrução e a esta foi possibilitado, no caso de São João 

Del Rei e de outras cidades do Brasil, o encontro com periódicos que exerceram um 

importante papel na formação da identidade de uma mulher que sendo mãe e esposa, segundo 

os direcionamentos neles divulgados, contribuiria na construção de uma nova sociedade. Tal 

cenário corroborou, a meu ver, para que outras mulheres buscassem, posteriormente, 

conquistar seus direitos e entre estes estava a educação. 

 

Memórias da minha Educação Básica 

Gostaria de compartilhar que, ao redigir essas linhas, sinto-me quebrando o silêncio 

de minhas vivências escolares, as quais nunca havia planejado registrá-las e mais que isso: 

socializá-las e repensá-las. Logo, convido-lhe a viajar comigo nesta trajetória. Quem sou? 

Laís Santana Santos Souza, filha do Senhor José e da Senhora Maria, possuo quatro irmãos e 

um esposo por nome Paulo. Sou evangélica. Nasci em Santo André-SP, muito embora eu 

more em Cumbe-Se desde criança. Pedagoga, formada pela Universidade Federal de Sergipe, 
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Mestranda no NPGED/UFS (Núcleo de Pós-Graduação em Educação). Tenho 23 anos e 

muitos sonhos que ultrapassam o quantitativo de meses de vida que já obtive, mas antes que 

eu transforme esta memória em poema, sigamos a conhecer a vida escolar da garota Laís. 

Ingresso na Escola 

Naquela época, não havia uma mobilização social, o estímulo para que a criança 

ingressasse na Educação Infantil desde tenra idade, por esse motivo só ingressei em 1993, aos 

05 anos, na Escola Estadual Alcebíades Paes em Cumbe-Se, comunidade onde resido até hoje 

e na qual estudei até a 1ª Série do Ensino Médio.  

Meus Professores x Aulas 

Quem não se lembra de seus primeiros professores, não é mesmo? Deter-me-ei a 

apresentar alguns dos momentos de aprendizagens que mais marcaram essa fase. Na 

Educação Infantil, pré-escola, lembro-me da cantiga das letras: a professora cantava e, à 

medida que esta nos encantava, apresentava-nos àquela letra: “Carinha redondinha, trancinha 

para cá – quem é esta menina, ó maninha? A, A, A” e  assim se sucedia com as demais letras. 

Nós amávamos!  

Chamo a atenção para algumas práticas que ocorriam com maior frequência nos 

meus primeiros anos da escola – meados da década de 90, e que estão se perdendo ao longo 

do tempo, são elas as atividades escolares voltadas ao Patriotismo. Sabemos que nada ocorre 

por acaso e que tanto a intensidade em que estas eram desenvolvidas na escola há alguns anos 

como o quase silenciamento delas no tempo atual possuem motivações, (des) interesses que 

são reflexos da sociedade na qual a escola está inserida.  

Saudades sinto das aulas de campo, pesquisa de campo, experiências muito positivas 

na minha formação, uma vez que, desde aqueles anos, uma sede investigativa já brotava em 

mim. Minha mãe relata que eu era a “garota por que”, pois tudo que estava diante de mim se 

tornava motivo para questionamentos. Vale destacar o quanto minha mãe contribuiu para o 

meu processo de formação – antes mesmo que eu fosse matriculada na escola, ela já 

desenvolvia algumas práticas de alfabetização em casa comigo e meus irmãos, contava-nos 

muitas histórias, realizava atividades e estas nos possibilitaram uma melhor preparação 

anterior à escola.  

No interior da escola, as rodas de leitura, realizadas no galpão, permitia-nos o acesso 

a diferentes gêneros textuais: receitas, jornais, livros, bulas de remédio, entre outros, estes se 

mesclavam. Outra situação de aprendizagem para a qual dou destaque foi a realizada pelo 

professor quando este nos levou a um espaço de nossa comunidade que nos remetia ao 

passado do município de Cumbe, apresentou-nos a alguns moradores, figuras ilustres, que nos 
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contaram sobre a história do nosso povo, lugar; socializou seu trabalho de monografia que 

tratava sobre a economia cumbense: da produção algodoeira à agricultura, e tantos outros 

saberes que nos instigaram a olhar para este lugar através de lentes diferenciais. A prova dessa 

inquietação foi a culminância de um projeto de ensino intitulado “A identidade cultural e 

econômica da comunidade cumbense”, desenvolvido por mim no Colégio Estadual 

Alcebíades Paes em uma turma de 4ª Série/5º ano em 2010, quando graduanda em Pedagogia 

na UFS; os relatos dessa experiência resultaram na publicação de um artigo que foi 

apresentado no V ESEB (Encontro Sergipano de Educação Básica), organizado pelo 

CODAP/UFS em 2011 e publicado no livro “Limites e Desafios na formação do professor”, 

organizado pela Professora Dra. Maria José Nascimento Soares (2011). 

A Escola além da sala de aula 

Apresento a seguir dois dos meus grandes amigos de infância: o espelho e as árvores 

da chácara onde morei durante dez anos. Esclareço, inicialmente, que sempre fui uma criança 

extrovertida, muito comunicativa, com muitos coleguinhas, porém a aquisição desses amigos, 

que podem parecer estranhos em um primeiro olhar e fantásticos em outro, deu-se pela 

necessidade que eu tinha de compartilhar o que havia aprendido na escola, na igreja, quando 

meus amigos humanos não podiam ouvir-me. Eram mais que amigos, companheiros de 

estudo, pois me sentava horas a fio no balanço, que estava preso à minha amiga árvore, e 

contava para ela minhas histórias, estudava as revisões das provas com ela: “ah, se ela 

pudesse contar nossa história!” O espelho era um amigo mais formal, ensaiava apresentações 

com ele e contava-lhe “as casas de tabuada” que havia decorado e depois aprendido. Nunca os 

esquecerei! 

Memórias de mãe e filha sobre alguns aspectos de sua formação 

Quero aqui situar a importância da minha mãe como minha mobilizadora: “Ah, 

minha filha, vai ter cursinho disso, daquilo – participe! Vai  ser bom pro seu currículo”, 

parece até que minha mãe já sabia dos estímulos pelos quais passei e passo para produzir e 

manter o currículo lattes bem “alimentado”. Foi a partir desse espaço, campo de possibilidade, 

entendido como “espaço de manobra possível do indivíduo diante de toda espécie de 

circunstâncias, para que implemente seus próprios projetos” (NUNES, 2000, p.550), que eu 

fui me constituindo.  

Considero interessante e extremamente necessário caracterizar o sujeito Tereza, mãe 

de Laís. Uma senhora, atualmente com 50 anos, evangélica, artesã, possui ensino fundamental 

completo, cursos de corte e costura, bordados em fita e pinturas, envolvida com trabalhos 

sociais na comunidade e em atividades da igreja.  Em seu passado, fora professora, 
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merendeira e executora de serviços básicos simultaneamente em um povoado sergipano, por 

volta de meados da década de 1980. Mãe de cinco filhos, aos quais sempre alertou e até hoje 

alerta para que valorizem a educação por visualizar nesta um dos fatores mais fortes na 

mobilização dos sujeitos.  

Minha mãe não queria para nós o que ela havia vivenciado: como meu avô possuía 

terras e morava numa região do sertão sergipano, a mão de obra para trabalhar nelas era a da 

própria família, logo por ser minha mãe a primogênita sobre ela recaíam as responsabilidades 

do lar e do trabalho árduo; insistia para estudar, mas meu avô sempre foi opositor, 

principalmente por ter a visão de que mulher não precisava estudar tanto e por ela ter que 

estudar por certo período na cidade, uma vez que esta residia no povoado. Além dessas 

questões, relatava sempre que seu desejo, aspiração, era que conquistássemos nosso espaço e 

que não dependêssemos de marido, porque esta representava a mais difícil das dependências. 

Vale salientar que somos quatro filhas e um filho, portanto aí residia a preocupação da minha 

mãe em delinearmos nossas trajetórias a fim de que nós conseguíssemos alcançar êxito e a 

escola, segundo ela – e não estava enganada, seria um desses mecanismos que nos 

possibilitariam resultados favoráveis em nossos percursos. 

Estudar para mim tornou-se uma ação internalizada, a qual realizava com prazer, sem 

necessitar de cobranças familiares ou da própria instituição escolar. As dificuldades que 

enfrentei no passado, quer financeiramente ou mesmo por me sentir, por vezes, discriminada 

pela opção religiosa, origem familiar e por meu pai possuir uma deficiência, nunca 

representaram para mim obstáculos, apenas pontes que deram acesso aos objetivos que tracei 

para mim. 

 

Memórias Universitárias: entre estranhamentos e aprendizagens  

Inicio essa etapa do trabalho socializando o que nos apresenta Almeida (2007) sobre 

o percurso histórico do acesso à educação superior no Brasil, tendo em vista que apresentarei 

na sequência algumas das minhas memórias universitárias e considero extremamente 

relevante que o leitor se situe neste cenário. Segundo ele, este acesso deu-se em quatro 

períodos: 

um primeiro, que poderíamos situar até a década de trinta do século XX, em 
que o acesso era exclusivo das elites; um segundo, dos anos trinta até os anos 
setenta, em que os estratos  superiores das classes médias predominavam; 
um terceiro dos anos setenta até meados da década de noventa, marcado 
pelas camadas médias típicas, e, finalmente, um quarto em que ocorre uma  
segunda onda de expansão mais acentuada do ensino superior, que ganha 
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contornos mais definidos nos dias atuais, quando os setores de classe média 
baixa e de baixa renda lutam por acesso (ALMEIDA, 2007, p.179). 
 

Compartilho que fui sujeita do quarto período, principalmente, por viver em uma 

comunidade em que a busca pelo ensino superior público só vem a acontecer, concretamente, 

em 2003, quando o primeiro jovem cumbense foi aprovado no vestibular da Universidade 

Federal de Sergipe no curso Física Licenciatura (noturno). Eu e outra jovem ingressamos 

nesta instituição, três anos depois, nos seguintes cursos, respectivamente: Pedagogia e 

Química, ambos Licenciaturas (noturno): as primeiras jovens, mulheres cumbenses, que 

tiveram acesso ao ensino superior público do Estado de Sergipe, uma vez que até então o 

acesso ao ensino superior dos cumbenses limitava-se ao âmbito das instituições privadas. A 

partir deste momento, passou a haver uma mobilização maior, com destaque, entre a 

juventude, na busca pela Universidade Federal de Sergipe.  

Hoje me sinto muito feliz em afirmar que sou a primeira jovem cumbense, mulher, 

que conclui minha graduação em uma instituição pública de ensino superior. Parece uma 

inverdade, visto que a Universidade a qual estamos nos referindo foi criada em 1968 e só na 

última década esta passa a ter, no seu público, estudantes cumbenses e em 2011 a primeira 

estudante que concluiu seu curso neste estabelecimento. Retornei a ela, seis meses depois de 

concluir a graduação, para dar prosseguimento aos meus estudos na pós-graduação.  

Diante desse conjunto de experiências, esforço-me para socializá-lo com outros 

jovens, compartilhar a dinâmica da Universidade, dar dicas, orientações, estimulá-los a fazer 

parte deste mundo no qual tive e tenho o direito e, simultaneamente, privilégio de estar. 

Enfim, conscientizá-los de suas possibilidades, espaços e oportunidades é a missão de quem 

já obteve certas conquistas. Sigamos! 

Acesso à Universidade 

Falarei, neste momento, da fase do acesso – período no qual delineei estratégias para 

ingressar na Universidade. Tive neste percurso a atuação de sujeitos que contribuíram 

intensamente na minha trajetória escolar. 

 Algumas motivações inspiraram-me nesta busca: a primeira por ser o ensino 

superior público altamente valorizado, o que produz reconhecimento social para aqueles que 

nele ingressam: tratava-se, portanto, de honrar as minhas origens – camada popular, meu 

percurso escolar bem sucedido, as aspirações que eu tinha e a necessidade de corresponder às 

expectativas daqueles que acreditavam no meu sucesso escolar e também por se tratar do 

ensino superior “gratuito”, o que demandaria menores gastos financeiros se os 

comparássemos às despesas de um estudante em uma instituição de ensino superior privada.  
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Meu pai, como mantenedor da família, já havia me alertado que torcia e acreditava 

no meu sucesso na realização do vestibular da UFS, porém caso não conseguisse aprovação, o 

que ele poderia fazer por mim era custear um Curso Técnico: Nutrição, Farmácia, Patologia 

Clínica, Radiologia, Enfermagem [...], como ele havia feito com minha irmã mais velha que 

não tinha passado em sua primeira tentativa no vestibular da UFS e que hoje cursa 

Biomedicina na UNIT (Universidade Tiradentes), via PROUNI (Programa Universidade para 

Todos). Não sentia o menor interesse, desejo, de aderir ao Plano “B”, por isso lutei para que o 

Plano “A” fosse efetivado e assim ocorreu. 

Ao ser aprovada no vestibular da UFS, uma nova etapa da minha vida inicia-se. Um 

mundo sobre o qual criamos diversas expectativas, estabelecemos novas relações quer com o 

conhecimento, os professores, o tempo, o espaço, quer com os colegas e amigos. Para 

socializar as memórias desse período, convido para o cerne desse encontro Alain Coulon 

(2008), um professor e pesquisador da Universidade de Paris 8 que se debruçou a investigar 

“A Condição de Estudante: a entrada na vida universitária”, cujo objeto de estudo nomeia sua 

obra. Embora este tenha realizado sua investigação sobre os estudantes franceses que 

ingressaram na Universidade de Paris 8, as discussões por ele travadas possibilitam-nos 

refletir também acerca da condição de estudante universitário no Brasil e por que não dizer: 

da minha condição de estudante universitária na UFS? Portanto, continuemos o diálogo. Este 

pesquisador aborda sobre as relações que os estudantes estabelecem com o saber, a 

instituição, o outro e consigo, apontando a necessidade de aprenderem o ofício de estudante 

universitário para tornarem-se verdadeiramente universitários.  

Coulon (2008) compreende a “entrada na vida universitária” em três principais 

momentos: o Tempo do Estranhamento em que os jovens são confrontados com novas regras, 

relações, exigências, inclusive com os saberes; o Tempo da Aprendizagem, tempo este de 

compreender as regras, de lê-las para além do prescrito, o que permite aos aprendizes terem 

estratégias de permanência; e, por fim, o Tempo da Afiliação: momento de se utilizar das 

regras, adequar seu comportamento às expectativas da instituição, tirar partido da distância 

existente entre a regra escrita e a regra posta em execução e a dominarem as exigências 

intelectuais necessárias para constituírem-se como estudantes competentes.  

Algo interessante colocado por Coulon (2008) é que “Seja qual for seu país, a 

primeira tarefa a ser cumprida por quem ingressa na universidade será aprender seu ofício de 

estudante universitário” (p.10). O que seria, então, esse ofício? Para além do ingresso no 

espaço universitário, há uma clara necessidade de o indivíduo constituir-se como um 

estudante de responsabilidades. Partindo de tais pressupostos, apresento a seguir algumas das 
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minhas memórias universitárias, considerando os principais momentos na vida estudantil, 

segundo Coulon (2008). 

Tempo do Estranhamento: principais dificuldades vivenciadas por mim ao 

ingressar no ensino superior 

O primeiro período foi aquele choque. Reconheço que não o aproveitei tanto quanto 

eu gostaria. Essas afirmações definem bem esse tempo, pois o novo mundo em que dei os 

primeiros passos apresentou-se, muitas vezes, repleto de turbulências com as quais tive que 

lidar. Sobre as dificuldades, vivenciadas na Universidade, cito inicialmente a de me situar no 

espaço UFS: a questão da localização, saber como funcionava, os prazos; em seguida, a de 

expressar minhas ideias e participar ativamente das aulas. Lembro-me da ajuda de um colega 

que havia ingressado primeiro na Universidade, este contribuiu para que eu superasse tal 

fragilidade; ele me aconselhou, orientou-me do seguinte modo: “a gente tem que perguntar, 

discutir. Olhe, isso lhe dá uma coisa tão diferente, você vai ver, se sentir realmente uma 

universitária. Não tenha medo não! Pergunte, tire suas dúvidas, coloque-se, manifeste-se 

diante das leituras”. A partir daí, comecei a perceber o quão importante era vencer essa 

barreira e assumir minha postura de universitária. 

Outro aspecto, dentre outras dificuldades, foi o de organizar meu tempo. Indagava-

me “Meu Deus, e agora? Como é que vou estudar para as provas? Como é que irei produzir 

todos os trabalhos, realizar as leituras, considerando outras responsabilidades que possuía no 

período? Fui aprendendo uma forma, que meu limite humano permitia-me, de dar conta das 

minhas responsabilidades: pernoitar estudando, utilizar o final de semana como período de 

dedicação exclusiva às tarefas universitárias, controlar minhas saídas do espaço doméstico, 

estabelecer metas e prazos. Enfim, estes foram apenas alguns dos elementos que perpassaram 

meu tempo do estranhamento. Sobrevivi! 

Tempo da Aprendizagem: começando a entender as regras da Universidade 

Além de aprender como me situar na universidade, saber o que o Setor “X” e o “Y” 

poderiam me possibilitar, de lidar melhor com a questão tempo, frente a outras 

responsabilidades e o fato de eu ter sido uma estudante universitária que se deslocou 

diariamente, durante cinco anos, de sua cidade à capital para poder estudar, o que significava 

três horas e meia a menos no meu dia em virtude da viagem. Quero dar destaque ao 

despertamento que uma professora, em específico, proporcionou-me na graduação para que eu 

vivenciasse a Universidade além das paredes da sala de aula. 

A partir deste momento, ingresso efetivamente na Universidade, uma vez que 

comecei a participar dos eventos acadêmicos, principalmente os área  da educação: fui até 
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para o 29º ENEPe (Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia), que aconteceu na 

Universidade Federal de Pernambuco. Neste interim, inicio meu envolvimento com a 

pesquisa como estudante de iniciação científica, o que representou para mim uma experiência 

singular – aprender a fazer pesquisa, pesquisando o que me interessava: Universidade Pública, 

Estudante, Juventude, os diferentes Centros Acadêmicos. Neste contexto, participei inclusive 

como membro do DALEPe (Diretório Acadêmico Livre dos Estudantes de Pedagogia/UFS). 

Neste ciclo, realizei também um curso de Língua Estrangeira na própria 

Universidade, organizado pelo Diretório Central dos Estudantes, aos sábados. Das 

aprendizagens não posso ficar sem citar as relações com os amigos: verdadeiros parceiros da 

aprendizagem. Eu e outras amigas organizávamo-nos para discutir, sempre que podíamos, os 

textos antes de irmos para a aula e estudávamos para algumas provas juntas, porque 

entendíamos que assim uma aprendia com a outra. Doce verdade! 

Tempo da Afiliação: finalmente, sentindo-me amadurecida no meu novo Ofício 

– o de ser efetivamente uma estudante universitária  

Diante de todas as aprendizagens, delineadas na minha condição de estudante 

universitária, aquelas que aqui foram socializadas e tantas outras que não foi possível 

mencionar, acredito que o tempo da afiliação surge para mim, quando começo a ter o desejo 

em prolongar meus estudos para além da graduação. Essa característica demonstra-nos o 

entendimento da lógica universitária que não se encontra em manuais nem nos dicionários ou 

enciclopédias das melhores bibliotecas, mas que requereu de mim a aprendizagem da 

dinâmica pela qual esse espaço funcionou e tal aprendizagem culminou na afiliação. Dessa 

feita, neste momento passei a assumir com maior clareza o Ofício de Estudante, o que 

colaborou intensamente no meu processo de permanência na Universidade, afinal acesso e 

permanência na Universidade devem ser compreendidos como processos totalmente 

interdependentes. 

 

Considerações Finais 

Motivada pelo desafio de escrever sobre meu tempo escolar, busquei neste trabalho 

compartilhar com o leitor parte do conjunto de elementos, fatos, sujeitos, espaços que 

compuseram esta minha memória da Educação Básica à Universidade. Neste sentido, 

compreendo que aquela escola, na qual realizei boa parte da minha educação básica, não 

desenvolvia suas ações de forma neutra, que sendo parte de um todo chamado sociedade, age 

sobre esta e dela recebe também influências e é nesse interim que constitui sua cultura. Esta 
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não é estática, pois produz-se e reproduz-se por diferentes sujeitos que atuam em um espaço e 

tempo que são históricos. 

Sobre a discussão em torno da educação feminina, é preciso reconhecer que a visão 

que se tinha da mulher como mãe e primeira mestra dos filhos no século XIX contribuiu para 

as lutas travadas pelas mulheres em busca de seus direitos que não se restringiam a sua 

atuação no espaço privado. Apresentamos também, neste âmbito da educação feminina, a 

trajetória de duas mulheres que vivem no século XXI e que através de seus percursos 

apresentaram aspectos relevantes sobre suas experiências no âmbito da educação. Ao 

socializar as minhas memórias universitárias: entre estranhamentos e aprendizagens, procurei 

evidenciar como se deu o meu processo de acesso e permanência na Universidade Federal de 

Sergipe no período de 2006 a 2011, quando realizei a graduação em Pedagogia. Dialoguei 

com os autores Almeida (2007) e Alain Coulon (2008) a fim de melhor compreender a 

condição do estudante universitário e o acesso ao ensino superior no Brasil. 

Por fim, neste debate sobre cultura escolar, educação feminina e tempos vivenciados 

pelo estudante no ensino superior, aponto a possibilidade de existência de uma cultura 

peculiar a este espaço: a cultura universitária. Seria esta o agregado de todos os elementos que 

permeiam a condição de um estudante universitário, elementos estes revelados nesse espaço 

de discussão, ainda que não tão profundamente, através das minhas memórias, quando 

vivenciei os tempos do estranhamento, da aprendizagem e da afiliação, propostos por Coulon 

(2008).  

Portanto, considero este trabalho como mais uma contribuição ao terreno da História 

da Educação, uma vez que nos permitiu uma discussão teórica sobre temáticas extremamente 

relevantes como cultura escolar e educação feminina, a socialização de memórias do meu 

tempo escolar, tanto na escola da Educação Básica quanto na Universidade, que nos 

trouxeram representações, ao mesmo tempo, singulares e plurais, singular por se tratar das 

minhas experiências escolares que me foram peculiares, e plural por representar traços de uma 

cultura escolar, cultura universitária e educação feminina, presentes no percurso de outras 

jovens, mulheres, que tiveram acesso à educação no Brasil. Como Chamon (2008) afirmou 

em seu trabalho sobre a trajetória de Maria Guilhermina “em suas experiências, os sujeitos 

são sempre singulares, mas nunca isolados” (p.19). Aí reside, portanto, a potencialidade desta 

produção. Quiçá outros pesquisadores debrucem-se sobre este campo investigativo. Essa 

história continua: até os próximos capítulos! 
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