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Resumo 

 

O presente estudo buscou investigar profissionais de sucesso, egressos do curso de Pedagogia, 

na modalidade de Educação a Distância, de primeira geração da família nuclear, que concluiu 

a Educação Superior. Partiu-se do questionamento: Como se constitui a vida pessoal, 

profissional e acadêmica de egressos de primeira geração da família, na Educação Superior, 

do curso de Pedagogia, na modalidade de Educação a Distância? A pesquisa teve abordagem 

qualitativa, realizada com seis egressos de primeira geração, de Pedagogia, EaD, dos 

munícipios de Bagé e Teutônia – RS, Brasil. O instrumento para coleta de dados foi entrevista 

semiestruturada. Para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os princípios análise 

de conteúdo proposta por Bardin (2009). A pesquisa revelou a trajetória pessoal, profissional 

e acadêmica dos pioneiros da família a obter um diploma na Educação Superior. São 

exemplos de sucesso, garra, determinação e superação, muitos foram os desafios enfrentados 

ao longo da caminhada, venceram uma etapa importantíssima de suas vidas e atualmente são 

profissionais de sucesso. Todos atuam em escolas, sendo que três professores atuam em uma 

turma dos anos iniciais do Ensino Fundamental, um é professor em classe multisseriada4 e 

também atua na direção da escola, um é professor de uma Escola de Educação Especial e 

outro é supervisor pedagógico, dois já exerceram cargos de gestão, foram diretores de escolas 

municipais. Cinco docentes são concursados na rede municipal de ensino e um exerce sua 

função em uma Escola de Educação Especial, todos têm Pós-Graduação, em nível de 

especialização. Ressaltaram a importância que o curso de Pedagogia teve em suas vidas, um 

curso de excelente qualidade que exigiu autonomia, disciplina e organização; contribuiu para 

o desenvolvimento pessoal e profissional, bem como para o reconhecimento profissional, 

abriu as portas para o mundo do trabalho, para uma prática pedagógica significativa e 

comprometida com a construção de uma educação e um mundo mais ético, inclusivo e 

humano, contribuindo para ser um cidadão crítico. Ser o primeiro da família a conquistar um 

curso de graduação rompe com uma dívida histórica de exclusão e elitização da Educação 

Superior. Precisamos de mais investigações sobre a temática, temos muito a pesquisar sobre 

os estudantes e egressos de primeira geração na Educação Superior, na busca de novos 

caminhos, que contribuam na construção de uma Educação Superior mais inclusiva e de 

melhor qualidade, especialmente nos cursos de formação de professores, renovando com 
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esperança o nosso compromisso com uma Educação Superior transformadora, humanizadora 

e comprometida com a vida. 

 

Palavras-chave: Educação Superior; Educação a Distância; Pedagogia; Primeira Geração.  

 

Introdução 

 

As políticas públicas de acesso à Educação Superior no Brasil nos últimos anos 

propiciaram mudanças significativas no perfil dos estudantes universitários. Inclui-se nesse 

processo de formação, estudantes oriundos de famílias de baixa renda, de pais que não 

valorizavam o estudo, estudantes com idade superior a idade certa, ou seja, dos 18 aos 24 

anos, muitos são estudantes trabalhadores, de primeira geração da família na Educação 

Superior, vários são provenientes do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos, EJA ou com a certificação do Ensino Médio, por meio do Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENCCEJA, entre outros.  

Nesse contexto, a Educação a Distância, é uma modalidade educacional que surge da 

necessidade do preparo profissional destes sujeitos da diferença, que por diversos motivos, 

não poderiam frequentar a Educação Superior pública ou privada presencial. A Educação 

Superior brasileira com esta diversidade mudou e exige mudanças nos processos de ensinar e 

aprender, com intervenções pedagógicas que respeitam as diferenças e promovam a 

aprendizagem, com equidade e qualidade. Para Morosini (2014, p. 393): “A qualidade da 

educação superior na perspectiva da equidade está centrada na concepção de tratamento 

diferenciado para quem é diferenciado”. A educação para todos e para cada um, fará sentido 

quando os estudantes aprendem e contribuem na dimensão pessoal e profissional para que 

façam a diferença na sociedade. Para a mesma autora (2014, p. 400): 

 
A qualidade da equidade avalia não só a entrada e a manutenção no sistema de 

educação superior (acesso e permanência), mas os atributos de igualdade de 

formação e, numa perspectiva mais ampliada, a equidade externa, que implica a 

posse da igualdade na sociedade e no mercado de trabalho. 

 

Assim, temos grande o desafio na Educação Superior, pois um país que considera 

constitucionalmente a educação como direito de todos precisa criar condições efetivas para 

universalizar a educação, oferecendo oportunidades a todos, de acesso, permanência e sucesso 

acadêmico. Vários estudantes são de primeira geração da família nuclear, isto é, o primeiro 

membro da família que está cursando ou que é egresso, de um curso superior, o que 

representa um compromisso na busca pelo fortalecimento de propostas inclusivas e de 

humanização. 



 

 

A título de retomada a presente investigação originou-se do problema de pesquisa: 

Como se constitui a vida pessoal, profissional e acadêmica de egressos de primeira geração da 

família, na Educação Superior, do curso de Pedagogia, na modalidade de Educação a 

Distância? O objetivo foi investigar profissionais de sucesso, egressos do curso de Pedagogia, 

na modalidade de Educação a Distância, de primeira geração da família nuclear, que concluiu 

a Educação Superior.  

 

Egressos de primeira geração, do curso Pedagogia, de Educação a Distância 

 

A expansão da Educação Superior brasileira nos últimos anos promoveu mudanças 

consideráveis no perfil dos universitários. Atualmente, temos uma grande diversidade, 

estudantes de primeira geração da família nuclear, isto é, o primeiro integrante da família que 

está cursando ou é egresso, de um curso superior. Conforme Nunes (2015, s/p) os estudantes: 

“de primeira geração são aqueles cuja família não tem histórico acadêmico no ensino 

superior. São os primeiros em seus lares – às vezes, até os primeiros em suas comunidades – a 

ingressar em uma universidade, o que os enche de orgulho, mas também traz muitos desafios 

novos”. A ampliação do acesso à Educação Superior contribuiu para a entrada de estudantes 

de primeira geração e de outros que até então eram excluídos deste nível de ensino. No Brasil, 

é expressivo o número de estudantes que estão atualmente nas universidades e são de primeira 

geração da família nuclear, porém desconhecemos programas de apoio nas universidades 

brasileiras para ajudar estes estudantes a permanecer com sucesso acadêmico.  

A Educação a Distância surgiu da necessidade do preparo profissional de muitas 

pessoas que por diversos motivos, não poderiam frequentar o estabelecimento de ensino 

público ou privado e evoluiu muito com as tecnologias disponíveis, as quais influenciam o 

ambiente educativo e a sociedade. O Brasil vive hoje um importante desenvolvimento da 

Educação a Distância, está presente em todos os estados brasileiros e existe uma grande 

diversidade de cursos oferecidos. 

Com o crescimento da Educação Superior, junto aconteceu o aumento significativo da 

Educação a Distância, surge para os sujeitos que por diferentes motivos não tiveram acesso à 

Educação Superior presencial, é um meio de inclusão. Na Educação a Distância as situações 

de aprendizagem são muitas, a característica básica é a autonomia e autodisciplina no estudo e 

a realização de atividades. Os encontros presenciais com o professor/tutor precisam ser o 

momento do debate, partilha de saberes e esclarecimento de dúvidas. Almeida, Iannone e 

Moreira (2012) realizaram uma pesquisa sobre o curso de Pedagogia a distância. Ressalta 

Almeida (2015, p. 10) que os estudantes:  



 

 

 

[...] também reconhecem que a metodologia do curso propicia a construção da 

autonomia e da autodisciplina para o estudo, o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias ao exercício profissional; valorizam a alta frequência dos 

encontros presenciais nos pólos; em parte dos cursos investigados, identificam, a 

criação de situações para a articulação teoria-prática, em que os estágios se 

constituem como espaço de construção da prática profissional; apontam a qualidade 

da formação que lhes é oferecida e as contribuições para a prática profissional 

competente. 

 

A Educação a Distância fundamentada em processos interativos e dialógicos, 

possibilitados, sobretudo pela tecnologia de informação e comunicação, a aprendizagem 

mediante o processo de ação-reflexão-ação e uma possível interação com cursos presenciais e 

com uma proposta pedagógica seria uma possibilidade interessante para partilhar saberes e 

construir novos caminhos para a Educação Superior, seja presencial ou a distância.  

A Educação a Distância está provocando mudanças educativas ao possibilitar que as 

pessoas possam construir conhecimentos, de modo orientado, utilizando-se de múltiplos 

materiais e tecnologias, principalmente em cursos de graduação (licenciatura, bacharelado e 

tecnólogo), pós-graduação, entre outros. A licenciatura em Pedagogia é o curso de graduação 

a distância mais procurado pelos brasileiros, destina-se a formação de professores. O 

pedagogo pode atuar na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, na modalidade Normal e Gestão Escolar (Supervisão e Orientação Educacional) e em 

outros níveis e modalidades de ensino, bem como em espaços não escolares. Na maioria dos 

cursos de Pedagogia, de Educação a Distância, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar 

momentos de articulação entre teoria e prática e também os estágios obrigatórios são espaços 

iniciais para o exercício da docência. 

 

Caminhos metodológicos 

 

A pesquisa teve a abordagem qualitativa. O instrumento para coleta de dados foi a 

entrevista semiestruturada, mediante um roteiro de perguntas previamente elaboradas a partir 

das questões norteadoras, problema e objetivo da pesquisa. As entrevistas foram agendadas 

com antecedência e realizadas no espaço escolar, bem como registradas por meio de gravação, 

em smartphone, posteriormente transcritas e analisadas, de caráter sigiloso, confidencial, 

preservando as identidades e falas dos entrevistados, atendendo ao critério ético da pesquisa. 

Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os sujeitos de pesquisa foram seis egressos da Educação Superior, do Curso de 

Pedagogia, na modalidade de Educação a Distância, de primeira geração da família nuclear a 
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concluir um curso superior, dos munícipios de Bagé e Teutônia, do estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil.  

Para a leitura, análise e interpretação dos dados usou-se os princípios de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2009). A análise de conteúdo compreende um método de 

pesquisa usado para descrever, analisar e interpretar informações obtidas por meio da coleta 

de dados, organizados em um documento ou texto. 

 

As descobertas da investigação 

 

A pesquisa foi desenvolvida com seis professores, sendo cinco professoras e um 

professor, egressos da Educação Superior, do curso de Pedagogia, na modalidade de 

Educação a Distância, de primeira geração da família nuclear a concluir um curso superior, 

dos munícipios de Bagé e Teutônia, RS, Brasil. Todos os seis entrevistados atuam em escolas, 

sendo que três são professores nos anos iniciais do Ensino Fundamental; um é professor em 

uma classe multisseriada e atua na direção da escola; um é professor de uma Escola de 

Educação Especial e o outro é supervisor pedagógico, dois já exerceram cargos de gestão, 

foram diretores de escolas municipais. Cinco docentes são concursados na rede municipal de 

ensino destes dois municípios e um exerce a função em uma Escola de Educação Especial. O 

regime de trabalho de cinco professores é de 40 horas semanais e de um é de 20 horas 

semanais. Pertencem a uma faixa etária diversificada entre 40 a 56 anos.  

Quanto à vida acadêmica, dois entrevistados cursaram o Ensino Médio, na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, EJA e após realizaram o Curso Normal, antigo Magistério, 

Pós-Médio, dois o Curso Normal no Ensino Médio e dois cursaram somente o Ensino Médio. 

Todas na Educação Superior realizaram o curso de Pedagogia, de Educação a Distância, em 

duas universidades privadas, com polos presenciais, nas respectivas cidades. Todos os 

professores cursaram a Pós-Graduação (lato-sensu), em nível de especialização, quatro 

realizaram o curso de “Psicopedagogia Institucional” e dois realizaram duas especializações 

em “Psicopedagogia Institucional e Clínica e Orientação Educacional” e outro em 

“Psicopedagogia Institucional e Educação Especial e Inclusiva”. 

A maioria dos os pais destes professores não valorizavam os estudos, estudaram 

pouco, os anos iniciais do Ensino Fundamental e alguns a antiga 2ª e 3ª série, atualmente 3º e 

4º anos, um egresso foi criado por uma tia analfabeta e somente um o pai era professor em 

uma escola multisseriada do interior do RS. A luta pelo conhecimento em situações de 

exclusão social, revela a necessidade do ser humano desafiar-se e conquistar novas formas de 

intervenção no mundo. Todos os entrevistados eram estudantes trabalhadores durante o 



 

 

Ensino Médio e Superior, na graduação dois já atuavam como professores (Curso Normal) e 

os demais em outras profissões como vendedor, caixa de uma de loja, em serviços gerais e 

domésticos. 

Os motivos que levaram os entrevistados a escolher o curso de Pedagogia, foram a 

vontade de ser professor, sonho de infância, para melhorar as práticas pedagógicas e poder 

realizar concurso público na área. Como evidencia as falas: “Sempre sonhei em ser 

professora. Tinha certeza que a educação era o meu caminho”. Complementa um pedagogo: 

“Desde criança sempre soube que queria ser professor”. Já outro diz: “Queria ser professor, 

já tinha o Curso Normal e iniciei o sonhado curso de Pedagogia para melhorar as práticas 

pedagógicas e realizar um sonho antigo de ter um curso superior”.  

Para os entrevistados no curso de Pedagogia tiveram muitas aprendizagens 

significativas e partilha de saberes como afirma um professor: “O curso de Pedagogia foi 

muito gratificante, aprendi muito e cresci como pessoa e profissional, os momentos de troca 

entre colegas foram muito significativos”. A educação precisa estar comprometida com o 

desenvolvimento total da pessoa, do ser integral, pleno na sua inteireza, favorecendo o 

crescimento enquanto pessoas e profissionais. Os egressos da Pedagogia ressaltaram a 

qualidade do material de estudo e a qualificação dos professores, como nos fala um 

entrevistado: “O material disponibilizado de fácil entendimento e professores qualificados”. 

Outro reforça: “O material didático de qualidade e o conteúdo possibilitou a aprovação em 

concursos”. Para outro pedagogo: “O material didático de excelente qualidade. Uso até hoje 

quando necessário, para preparar as aulas ou ler sobre determinado assunto”.  

Quanto à qualidade e a avaliação do curso de Pedagogia para os egressos o curso era 

de qualidade e trouxe contribuições para a vida pessoal e profissional, como um afirma: “A 

graduação ajudou a ver o mundo diferente, ter novos amigos, novos conceitos, e ter mais 

conhecimentos no geral. A minha graduação teve muita qualidade, foi excelente”. Outro 

professor informa: “Teve muita qualidade, acrescentou muito em meu fazer pedagógico”. Já 

para outro interlocutor: “O curso de Pedagogia mudou a minha vida, consegui realizar meu o 

sonho de ser professor, ser vista e reconhecida pelo meu trabalho”. A educação tem o poder 

de transformar a vida das pessoas e fazer com que tenham o reconhecimento e que possam 

realizar a diferenças em outras vidas.  

Os pedagogos foram unânimes ao assegurar que o curso de Pedagogia proporcionou 

muitas contribuições na vida pessoal e profissional, para a prática pedagógica que 

desenvolvem, na atuação docente e o reconhecimento profissional. Evidencia o professor: “A 

Pedagogia me ajuda até hoje, pois quando tenho alguma dúvida recorro aos meus livros”. 

Outro entrevistado coloca: “O curso contribuiu muito, trouxe muito conteúdo e informações 



 

 

novas para minha formação. Para um dos interlocutores: “O curso contribuiu bastante, mas 

temos que buscar sempre, os estudantes hoje exigem muito do professor”. O docente 

necessita estar sempre pesquisando, estudando, pensando em novas intervenções pedagógicas 

para os estudantes. Precisamos intensificar o processo de ação-reflexão-ação sobre a prática 

pedagógica, mediada pela teoria, pela multiplicidade de saberes, tempos e espaços presentes 

no mundo contemporâneo.  

O curso de Pedagogia contribuiu para a “Abertura de portas, reconhecimento 

profissional e maior conhecimento das práticas pedagógicas e o compromisso social e 

político”. Para um dos pedagogos: “Me tornei um profissional e um ser humano capaz de me 

rever e reinventar a todo momento”. Enfatiza outro professor: “Me abriu portas para o 

mercado de trabalho, me fez crescer como ser humano, reconhecer que temos valores e 

qualidades, sendo reconhecida, tenho muito orgulho em exercer esta profissão, pois não me 

vejo fazendo algo diferente hoje. Uma palavra me resumo, gratidão!”.  O curso de Pedagogia 

realmente foi muito significativo para os entrevistados, proporcionou a realização de sonhos e 

abriu novos horizontes, novas oportunidades e o encantamento pela por esta profissão tão 

importante e necessária e ao mesmo tempo, tão desvalorizada pela sociedade. Pelo visto, 

continuam na busca constante por dias melhores e contribuindo na construção de outras vidas. 

A importância do professor/tutor, como um pedagogo afirma: “A qualidade se deve a 

professora que nos ajudou, foi muito eficiente, prestativa, esclarecedora, com muita 

sabedoria”. O professor/tutor exerce um papel fundamental nos cursos de Educação a 

Distância, a tutoria atende as necessidades de democratizar o acesso ao conhecimento, 

oportuniza o trabalho coletivo, a troca de saberes e a interação entre os estudantes. O egresso 

salienta: “Cresci muito como profissional, as trocas em sala, às informações obtidas através 

do material de estudo e mais as explicações da professora/tutora e a necessidade que eu 

tinha de estudar, ler o material”. Além de conhecimento pedagógico, didático e de 

informática por parte do tutor, ele deve ter domínio dos meios de comunicação. Outro aspecto 

importante está relacionado às interações, sendo fundamental o professor/tutor orientar, dirigir 

e supervisionar o processo de ensinar e aprender, que é muito importante na EaD. Conforme 

Almeida (2015, p. 6): 

 
Identifica-se assim, a relevância e a complexidade da docência na EaD, que tem o 

professor/tutor como o responsável pela efetivação dos processos de ensino e 

aprendizagem no contexto da formação, ainda que esta esteja apoiada em materiais 

didáticos apropriados e coerentes com a abordagem pedagógica. 

 

A opinião dos entrevistados sobre os cursos de Educação a Distância, um ressalta: “A 

dedicação do estudante é primordial para o sucesso acadêmico. Acredito também, que as 



 

 

aulas presenciais ainda são insubstituíveis para favorecer a aprendizagem dialógica apesar 

de não serem garantia desta”. Já outro destaca: “Eu recomendo os cursos de EaD, é muito 

bom, você precisa ir em busca, estudar e realmente aprende. E também tem um custo bem 

menor do que os presenciais e o tempo também é menor, mas não deixei de aprender nada 

bem pelo contrário obtive um enorme conhecimento”. Os estudantes dos cursos de EaD são 

os protagonistas na construção do conhecimento e o processo de ensinar e aprender requer 

responsabilidade e autonomia.  
Os seis egressos são de primeira geração, foram os primeiros da família a concluir um 

curso de graduação na Educação Superior. São motivos de orgulho, satisfação e exemplo para 

a família por conquistarem o diploma universitário. Um entrevistado expressa: “É como se 

fosse realizar um sonho dos meus pais, eles não tiveram oportunidade de estudar, e ter uma 

filha formada é motivo de orgulho”. Afirma outro egresso: “Sinto-me realizada, meu sonho 

sempre foi concluir a Pedagogia, sou orgulho para a família, sozinha batalhei e quebrei 

barreiras”.  

A realização pessoal ao concluir a graduação é destacada e também são exemplos de 

incentivo para os demais familiares para que buscam a Educação Superior. Como enfatiza: “É 

bom, sei que conquistei um lugar importante, algo que me realiza e tento passar esses 

sentimentos para meu irmão e minhas filhas. Quero também que façam uma graduação”. 

Neste contexto, a educação constitui-se em um instrumento de luta e emancipação dos 

sujeitos, que conscientizados de sua situação de oprimidos diante do mundo, não aceitam 

passivamente e buscam alternativas para recriar a realidade existente.  

Os entrevistados mostraram-se felizes por participar, demonstrando receptividade e 

acolhimento. Pretendeu-se que a entrevista fosse além das respostas das questões, que fosse 

um momento de ação-reflexão-ação sobre a vida pessoal acadêmica e profissional dos 

entrevistados. Nesse sentido, um entrevistado nos diz: “Eu me senti muito feliz, em fazer 

parte desta entrevista, sei que é muito importante, assim consegui colocar um pouquinho 

daquilo que gosto de fazer”. O outro contribui dizendo: “Senti-me valorizado e reafirmo o 

compromisso com a educação. Acredito ser de suma importância entender os processos 

formativos que envolvem estudantes de primeira geração, para que esta seja cada vez mais 

inclusiva”.  

Os seis entrevistados conforme os relatos, presenciamos situações de injustiças sociais, 

cognitivas e lutas, enquanto representantes das classes populares, pelo acesso à educação que 

lhes foi negada, desde a Educação Básica até a Superior, porém foram guerreiros e 

determinados, conseguiram chegar a uma Pós-Graduação, em nível de especialização e a ter 

uma das profissões mais importantes, que contribui na formação de outras profissões, com 



 

 

certeza são profissionais de sucesso, merecem todo o nosso reconhecimento e apoio para que 

continuem fazendo a diferença na educação e na vida dos estudantes. 

 

Considerações para continuar refletindo 

 

A pesquisa realizada com seis egressos da Educação Superior, do curso de Pedagogia, 

na modalidade de Educação a Distância, de primeira geração da família nuclear, a concluir 

um curso superior, revelou a trajetória pessoal, acadêmica e profissional destes vencedores, os 

pioneiros da família a obter um diploma na Educação Superior. São exemplos de sucesso, 

garra, determinação e superação. Muitos foram os desafios enfrentados ao longo da 

caminhada, mas venceram sucessivamente várias etapas, até alcançarem a vitória, 

importantíssima de suas vidas. 

Os professores ressaltaram a importância que o curso de Pedagogia teve em suas 

vidas, um curso de excelente qualidade que exigiu autonomia, disciplina e organização; todos 

foram unânimes em dizer que estão realizados na profissão escolhida. Que contribuiu para o 

desenvolvimento pessoal e profissional, bem como para o reconhecimento profissional, abriu 

as portas para o mundo do trabalho; para uma prática pedagógica significativa, na busca de 

estimular o sucesso escolar dos estudantes e o compromisso social e político.  

Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que o curso de Pedagogia contribuiu para 

a prática pedagógica que desenvolvem, no fazer docente e na atuação na gestão escolar. O 

professor é o gestor da aprendizagem, do processo de ensinar e aprender, na busca do sucesso 

escolar. É necessário ressaltar o papel da pesquisa como relevante e necessária na atuação do 

professor e gestor, pois a prática do professor/gestor pesquisador é fruto de mudanças, de um 

interrogar-se sobre sua prática pedagógica e de gestão. Conforme Freire (1991, p. 58): “A 

gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática”. 

Nos cursos de Educação a Distância a dedicação e a autonomia do estudante é 

primordial para o sucesso acadêmico, o encontro presencial é importante para favorecer a 

aprendizagem dialógica, apesar de não ser garantia, os professores entrevistados recomendam 

os cursos de EaD, pela aprendizagem e pelo custo menor que os presenciais. A Educação a 

Distância é um meio de inclusão, os sujeitos que antes foram excluídos do acesso à educação, 

agora estão tendo a oportunidade de estudar e ter uma profissão. 

Os egressos de Pedagogia mostraram-se felizes e valorizados por participarem da 

pesquisa. Uma oportunidade e um momento de ação-reflexão-ação sobre a vida pessoal, 

acadêmica e profissional de egressos de primeira geração, da Educação Superior. 



 

 

Agradeceram o privilégio de suas participações, enfatizando a importância da temática na 

busca de uma universidade mais inclusiva.  

Com a expansão da Educação Superior no Brasil, temos um grande desafio a vencer. 

Faz-se necessário uma análise crítica desse processo de expansão com equidade e qualidade 

na Educação Superior. A Educação a Distância passou a ser, neste contexto, a possibilitadora 

da minimização das desigualdades de acesso à Educação Superior. Ainda assim, o Brasil 

enfrenta um longo desafio na luta pelo fortalecimento de políticas públicas que garantam além 

do acesso, as condições de permanência e aprendizagem com qualidade e equidade na 

Educação Superior. 

Precisamos de mais investigações sobre a temática, temos muito a pesquisar sobre os 

estudantes e egressos de primeira geração na Educação Superior, na busca de novos 

caminhos, que contribuam na construção de uma Educação Superior mais inclusiva e de 

melhor qualidade, especialmente nos cursos de formação de professores, renovando com 

esperança o nosso compromisso com uma Educação Superior transformadora, humanizadora 

e comprometida com a vida.  
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