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TÍTULO DO PROJETO: Mulheres, donas de casa, esposas e mães, dificuldades e 

superações para concluir o Ensino Superior 

 

1. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A escolha do tema se deu pela minha própria vivência, dificuldades vividas ao 

longo do curso de graduação em Pedagogia/FAMA, em como conciliar a vida diária 

com a vida acadêmica. Observando que o mesmo não é especificidade minha, mas 

uma realidade enfrentada por milhares de brasileiras espero, por intermédio desse 

projeto de pesquisa e extensão, a valorizar a importância da Educação Superior. 

Desejo que o trabalho possa servir como estímulo a outras mulheres clevelandenses, 

que por motivos variados não ingressaram num curso superior ou mesmo desistiram 

dele. Em especial as donas de casa perfazem um número muito pequeno das mulheres 

que chegam a concluir o Ensino Superior em Clevelândia. E é, de modo especial para 

essas mulheres, que talvez tenham ou já tenham tido o sonho de fazer uma faculdade, 

que pretendo me dirigir. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL  

 

Poder ingressar em um Curso Superior elevou muito minha autoestima, me 

proporcionou outra visão sobre vários aspectos de minha própria vida, assim como 

mudei muitos pensamentos que possuía antes da graduação. Após um longo período 

de desinteresse, no qual minha vida estava voltada apenas a enfrentar a rotina diária: 

criação dos filhos, cuidado da casa, marido, emprego, percebi que enfrentava uma vida 

sem perspectivas de avanços e progresso, conformada com o que “a vida me 

proporcionava”, sem contar que embora desejasse continuar a estudar não tinha apoio, 

principalmente do meu marido. Tal contexto, admitindo novamente, vivido por tantas 

outras mulheres, inclusive minhas colegas, originou o projeto do Trabalho de Conclusão 

de Curso em Pedagogia, o desenvolvimento do mesmo, além de sua extensão para a 

cidade de Clevelândia. Tal trabalho tem como objetivo estimular as mulheres, da 

mesma condição que já estive, voltarem a estudar.  
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1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A trajetória histórica das mulheres brasileiras denota que elas encaram uma 

série de dificuldades para conquistar o direito à educação, por muito tempo 

garantido unicamente para o universo particular ou, mesmo, aos de maior poder 

aquisitivo. No momento atual, no entanto, mulheres têm superado os homens na 

perspectiva educacional brasileira, na grande maioria dos quesitos. Por isso, buscar 

formas de proteção para que progressivamente possamos atingir um lugar de 

igualdade no universo social, especialmente no que diz respeito à atuação 

profissional, é o maior intuito do presente projeto. Afinal, não há interesse de excluir 

os homens desse processo, nem tampouco colocar-se acima deles; o que buscamos 

é a igualdade de condições em todas as esferas. Eis a importância de se analisar, 

historicamente, a situação feminina em nossa sociedade, principalmente no que diz 

respeito à Clevelândia e à Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente, nas 

quais estou inserida. 

 

 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA: 

 

Quais as principais dificuldades e superações encontradas pelas mulheres 

clevelandenses para concluir o ensino superior? Após tornarem-se mães, donas de 

casas, esposas e, ainda, precisarem trabalhar fora para ajudar na composição da 

renda familiar, é possível encontrar os alicerces para os maiores índices de 

desistência, desmotivação ou impossibilidade de ingressar um curso superior? É 

possível desenvolver projetos para solucionar o grande índice de desistência das 

mulheres na vida acadêmica?  

 

1.4 OBJETIVOS: 

 

Analisar, identificar, quantificar as dificuldades encontradas pelas mulheres 

clevelandenses em conciliar a vida acadêmica, depois que se tornam donas de 

casas, esposas e mães. Assim como a rotina de trabalho dessas mulheres interfere 

na vida escolar. 
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Através da aplicação de questionários com mulheres do curso de Pedagogia 

da FAMA, produzir um levantamento sobre possíveis dificuldades e superações para 

cursar e concluir o ensino superior. Também estenderemos tal objetivo para 

mulheres que cursam o EJA, e quais suas perspectivas para o futuro.  

Por meio de relatos pessoais femininos também pretendo problematizar em 

que medida, apesar das dificuldades encontradas, é possível conciliar papéis, 

supostamente atribuídos às mulheres, para superar as barreiras de acesso e 

desenvolvimento garantido a uma educação de qualidade. 

Discutir, sob quais maneiras, um aparato familiar, universitário, sociocultural e 

econômico pode garantir a permanência e a conclusão satisfatória pessoal e 

coletiva, de mulheres, em nosso município.  

Tais informações sobre a pesquisa serão disponibilizadas para a comunidade 

em geral, além de ser produzido um artigo acadêmico, sobre o assunto, para 

publicação e apresentação na Semana Acadêmica da FAMA.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Através da aplicação de questionários e de um conjunto de relatos pessoais 

de mulheres em diferentes realidades (etária, socioeconômica, familiar, etc.) 

pretendemos demonstrar experiências variadas desde quem não conseguiu 

ingressar ou concluir o ensino superior até as que concluíram ou estão concluindo 

sua trajetória educacional.  

Esperamos, com o conjunto da produção de pesquisa e extensão, produzir 

alguns potenciais incentivadores para mulheres que desejem e sonhem ingressar no 

ensino superior. A motivação maior é a de que mulheres possam, em vasta escala, 

encarar as dificuldades cotidianas sem desistir de seus objetivos pessoais e, porque 

não, sociais. 

A pesquisa também contará com leitura e análise bibliográfica, de sites de 

internet, entrecruzados e problematizados com a produção das fontes primárias 

(questionários aplicados e relatos de experiência) de modo a dar consistência a uma 

realidade que não é peculiar a nossa faculdade, município e região. 

 Por fim, mais do que incentivar às mulheres a cursarem o ensino superior, 

espera-se contribuir, com o presente projeto, através das trajetórias de vida dessas 

mulheres, ampliar a oferta de cursos institucionais de acordo com o que espera a 
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sociedade clevelandense. Com isso, esperamos aumentar as identificações 

pessoais, as paixões e sonhos com os cursos oferecidos, a não necessidade de sair 

da cidade para cursar a educação superior, entre outras possibilidades. 

  

 

2.1 BREVE DISCUSSÃO DO MATERIAL LEVANTADO ATÉ O MOMENTO 

 

No mês de novembro de 2019 realizamos um levantamento na Secretaria 

Acadêmica da Fama, identificando um total de aproximadamente 115 mulheres 

estudando em nossa instituição de ensino superior. Após esse levantamento, 

apliquei um questionário, no curso de Pedagogia, nos 2º, 6º e 8º Períodos, 

contabilizando 41 Acadêmicas, que optaram por responder ao questionário. 

A maioria destacou que a maior dificuldade encontrada é a de conciliar o 

trabalho e o cuidado da família com os estudos, além de várias terem ficado muito 

tempo longe da família para desenvolver as exigências acadêmicas curriculares. 

Outro fator que chamou a atenção foi o de que apenas duas mulheres 

responderam que não contam com o apoio da família para estudar e concluir o 

curso. 

No primeiro semestre de 2020, ampliaremos a pesquisa para fora da FAMA, 

traçando comparativos e um universo com outras possibilidades de ingresso 

acadêmico na cidade. Inicialmente, destacar-se-ão os indicativos numéricos acerca 

dos graus de escolaridade da população. 

Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação esperamos desenvolver 

ações conjuntas no interesse de trazer as pessoas de volta aos bancos escolares, 

redefinindo a importância de estudar a partir de anseios, horários, opções, que 

talvez não sejam os mesmos que, muitas vezes, lhes são corriqueira e formalmente 

oferecidos. 
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Em anexo Questionário aplicado no curso de Pedagogia  
 

       Acadêmicas: Rosana Ribeiros dos Santos e Luana Giselli dos Santos 

Pacheco  

Dificuldades e Superações para concluir o Ensino Superior 

 

● Qual sua idade? 

 
 

● O que levou você a cursar o Ensino Superior? 

 

 

 

● Quais as dificuldades que você encontra para cursar o Ensino Superior? 

 

 

 

 

● Você tem o apoio da família para estudar?

 
 

 

Você é casada? 

Sim ( ) 

Não ( ) 

 

Você tem filhos? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

 

 

Se você respondeu sim em alguma das alternativas acima, já te criticaram por 

ser casada ou ter filhos e mesmo assim estudar?  

 

Sim (  ) 

Não (  ) 
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