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RESUMO: 

Pesquisas que investigam o acesso e a permanência de estudantes provenientes das camadas populares no 
ensino superior têm surgido, no Brasil, principalmente a partir da década de 1990. As pesquisas sobre trajetó-
rias escolares bem-sucedidas nas camadas populares são poucas, especialmente dos alunos egressos do 
PROEJA que chegam ao curso superior. Tais estudos investigam tanto os processos que permitiram a esses 
jovens o ingresso na universidade, por meio, sobretudo, da pesquisa sobre as práticas familiares de escolariza-
ção, quanto a experiência do estudante pobre nesse nível de ensino. Pesquisas sobre esse tema, como as de 
Setton (1999), Viana (2000) e Portes (2000), apontam os parcos conhecimentos existentes a respeito e a ne-
cessidade de novas investigações. Esta pesquisa se propôs a identificar, descrever e analisar casos de trajetó-
rias de sucesso escolares no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Para tanto, buscou-se responder às seguin-
tes indagações: Quem são esses sujeitos jovens, adultos e/ou idosos? Quais as expectativas que destes sujeitos 
que ingressam do PROEJA? Quando o que esses/as estudantes fizeram para superar os obstáculos intra e 
extraescolares, mantendo-se na escola? Que tipos de estratégias esses sujeitos utilizam para vencer as adversi-
dades mantendo-se na escola? Qual o capital cultural desses sujeitos? Que relação esses/ sujeitos estabele-
cem/estabeleceram com a escola? A problematização decorreu em torno dos conceitos de campo, capital e de 
estratégia ancoradas na teoria de Bourdieu(1983a, 1983b, 1998b, 1998c. 1998d, 1998e, 1998e 2007,2007b) e 
autores do campo da Sociologia da Educação, que investigaram os processos que permitiram o acesso e a 
permanência de estudantes, provenientes das camadas populares, no ensino superior, entendidos como traje-
tórias escolares bem-sucedidas: Lacerda (2007), Nogueira (1991, 1998, 2000 e 2002), Setton (1999), Viana 
(1998, 2007), Portes (2001, 2007) que contribuíram, de forma significativa, para a compreensão das condi-
ções que possibilitaram trajetórias escolares, prolongadas no Proeja, que foram relevantes para os propósitos 
desta investigação. O que tornou possível relacioná-lo à questão da trajetória desses sujeitos, obviamente sem 
abstrair o seu caráter relacional com os outros conceitos que fazem parte de sua teoria. A sociologia da educa-
ção de Bourdieu caracteriza-se pela diminuição do peso do fator econômico em relação ao peso do fator cul-
tural para a explicação das desigualdades desenvolvimento do processo escolar. O capital cultural pode existir 
sob três formas: o estado incorporado, o estado objetivado e o estado institucionalizado. O estado incorporado 
acontece sob a forma de disposições duráveis do organismo, tendo como principais elementos constitutivos 
os gostos, o domínio maior ou menor da língua culta e as informações a respeito do mundo escolar. Segundo 
Bourdieu, a herança cultural que cada família transmite é constituída pelo capital cultural e pelos ethos, que se 
difere em cada grupo social. Essa herança será construída por um conjunto de saberes, informações, códigos 
linguísticos, mas também por atitudes, disposições e posturas que, na sua concepção influenciarão diretamen-
te os êxitos escolares. Essa investigação realizou um levantamento do perfil dos discentes egressos do PROE-
JA, no IF Goiano e teve como objetivo central identificar e analisar casos de estudantes que realizaram a traje-
tória no PROEJA sem interrupção e chegaram ao curso superior. A pesquisa realizada foi qualitativa e tem 
caráter descritivo por expor algumas características explicitadas pelos próprios sujeitos.  A coleta de dados foi 
realizada por meio de documentos, registros escolares, questionários, observações e entrevistas, realizadas 
com os alunos egressos do PROEJA, do ano de 2008. Os resultados apontam para uma significativa valora-
ção pessoal que estimula a formação continuada. Contudo, verifica-se um baixo nível de transformação pro-
fissional a curto prazo. Diante de tal realidade, sob a perspectiva dos sujeitos, fica evidente a influência das 
experiências escolares, familiares e sociais vivenciadas em momentos diferentes de suas vidas. Percebe-se, 
então, a partir dos relatos, que a permanência na escola, dos alunos do PROEJA, em grande medida, é conse-
quência de um enorme esforço desses sujeitos de  lidarem com as adversidades encontradas no percurso em 
que se desenvolveram suas trajetórias escolares. Nessa direção, foram obrigados a contornar os muitos obstá-
culos. O exemplo disso pode ser destacado os casos de alguns sujeitos que compõem esta pesquisa, os quais 



tiveram que, para permanecer na escola e ingressar no ensino superior, aceitar abdicar do trabalho e com uma 
renda diminuída, bem como permanecer muito tempo longe da convivência com seus familiares. 
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1. Introdução 

O Proeja abriu a perspectiva de construção de uma nova política para EJA, descritas nas premissas 

do artigo 2º do Decreto 5.154/2004, nas quais a educação profissional deve atender: a organização, por áreas 

profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica; a articulação de esforços das áreas da 

educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia. Em 2005, por meio do Decreto 5.478, revogado 

pelo Decreto 5.840/2006, foi criado o Programa de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA). Os cursos oferecidos a partir deste decreto passaram 

a ser ofertados, na forma integrada ou concomitante, para pessoas a partir de 18 anos, com uma estrutura que 

abrange as seguintes possibilidades: 
1- Educação profissional técnica de nível médio com ensino médio, destinado a quem já concluiu o 
ensino fundamental e ainda não possui o ensino médio e pretende adquirir o título de técnico. 
2- Formação inicial e continuada com o ensino médio, destinado a quem já concluiu o ensino 
fundamental e ainda não possui o ensino médio e pretende adquirir uma formação profissional mais 
rápida (BRASIL, 2006a). 

 

O Proeja visa oferecer maiores oportunidades educacionais e condições de ingresso dos jovens e 

adultos, ao mundo do trabalho e tem como objetivo a elevação da escolaridade do jovem adulto, dando-lhes 

oportunidade de concluir a educação básica e de ter acesso à formação profissional de qualidade: 
[...] Com o Proeja busca-se resgatar e reinserir no sistema escolar brasileiro, milhões de jovens e 
adultos possibilitando-lhes  acesso à educação e a formação profissional na perspectivas de uma 
formação integral. O Proeja é mais que um projeto educacional, ele, certamente, será um poderoso 
instrumento de resgate da cidadania de toda uma imensa parcela de brasileiros expulsos do sistema 
escolar por  problemas encontrados dentro e fora da escola. (BRASIL, 2006b, p. 2-3,grifo do autor). 
 

Portanto, o Proeja tem como objetivo maior reduzir as desigualdades sociais e elevar os níveis de 

escolarização e de profissionalização da população jovem e adulta que ainda não concluiu a educação básica. 

Porém, é necessário considerar que garantia de acesso não é, necessariamente, garantia de permanência e 

conclusão do curso, por isso muitos são os desafios inerentes a um programa com tal pretensão. Se 

permanecer e concluir a educação básica é um desafio, a trajetória de acesso e conclusão do ensino superior 

para o egresso do Proeja, apresenta-se repleta de barreiras de ordem diversas, é o que este estudo pretende 

apresentar. 

Pesquisas que investigam o acesso e a permanência de estudantes provenientes das camadas 

populares no ensino superior têm surgido, no Brasil, principalmente, a partir da década de 1990. As pesquisas 

sobre trajetórias escolares bem-sucedidas nas camadas populares são poucas, especialmente dos alunos 

egressos do Proeja que chegam ao curso superior. Pesquisas sobre esse tema de autores como Setton (1999), 

Viana (1998, 2007), Portes (2001, 2007) e Nogueira (2007) apontam os escassos conhecimentos existentes a 

respeito e a necessidade de novas investigações. Tais estudos investigam tanto os processos que permitiram a 



esses jovens o ingresso na universidade, por meio, sobretudo, da pesquisa sobre as práticas familiares de 

escolarização, quanto à experiência do estudante pobre nesse nível de ensino. 

Considerando a necessidade de investigações sobre a participação da escola na construção de 

trajetórias escolares prolongadas nas camadas populares, especialmente Jovens e Adultos, a problematização 

decorreu em torno dos conceitos de habitus, capital, trajetória e de estratégia desenvolvidos por Bourdieu 

(1983a, 1983b, 1983c, 1983d, 1989, 1992, 1996a, 1996b, 2007) obviamente, sem abstrair o seu caráter 

relacional com os outros conceitos que fazem parte de sua teoria, que foram relevantes para os propósitos 

desta investigação. O que tornou possível relacioná-lo à questão da trajetória desses sujeitos, em uma 

condição de classe que os identifica, em termos de posições econômicas, habitus e estilo de vida 

(BOURDIEU, 2007).  

Esse autor propõe uma das mais instigantes orientações sociológicas contemporâneas, pois fornece 

referências conceituais para a compreensão de sociedades fortemente diferenciadas, em que os agentes 

precisam constantemente elaborar estratégias de reprodução e de sobrevivência. Portanto, o objetivo deste 

estudo é trazer alguns elementos teóricos que possam contribuir para tal discussão, a partir de alguns conceitos, 

presentes na obra. 

No sentido de contribuir com os estudos sociológicos sobre a longevidade escolar dos alunos 

egressos do Proeja nos propomos a discutir, brevemente, esses conceitos, na perspectiva de ajudar a pensar a 

presença de estudantes egressos do Proeja no ensino superior.  Portanto, o problema de pesquisa se expressa 

através dos seguintes questionamentos: Quem são esses sujeitos jovens, adultos e/ou idosos? Qual a 

expectativa destes sujeitos que ingressam no Proeja? O que esses/as estudantes fizeram para superar os 

obstáculos intra e extraescolares, mantendo-se na escola? Que tipos de estratégias esses sujeitos utilizam para 

vencer as adversidades, mantendo-se na escola? Que relação esses sujeitos estabelecem/estabeleceram com a 

escola? Como se deu (e se dá) o processo de escolarização desses jovens adultos conciliados com jornada de 

trabalho? Quais (e como) seriam as vivências e estratégias empreendidas por elas, e também por suas famílias, 

para chegar ao curso superior? 

 Tendo como principal referência os questionamentos acima, esta pesquisa se propôs a investigar, 

descrever e analisar casos de trajetórias de sucesso de vida escolar do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 

do Curso de Informática de um câmpus do IF Goiano. Algumas questões orientadoras mais específicas 

nortearam a pesquisa: as condições históricas e o contexto econômico e sociocultural em que esses jovens 

adultos se inserem; a inter-relação entre os sujeitos e seu microcosmo familiar, dando ênfase aos processos, 

dinâmicas e estratégias familiares de sobrevivência, socialização e escolarização; a rotina desses jovens 

adultos no espaço da escola; os contextos extraescolares que envolvem as estratégias de conciliação (ou não) 

desse espaço com os estudos	  favorecedoras da sobrevivência e longevidade no sistema escolar. 

A sociologia da educação de Bourdieu caracteriza-se pela diminuição do peso do fator econômico 

em relação ao peso do fator cultural para a explicação das desigualdades no desenvolvimento do processo 



escolar. Historicamente, o acesso ao ensino superior brasileiro é condicionado às capacidades acadêmicas de 

cada candidato, as quais estão diretamente relacionadas ao capital cultural que o sujeito possui. 

Esse capital cultural pode existir sob três formas: o estado incorporado, o estado objetivado e o estado 

institucionalizado. O estado incorporado acontece, sob a forma de disposições duráveis do organismo, tendo 

como principais elementos constitutivos os gostos, o domínio maior ou menor da língua culta e as 

informações a respeito do mundo escolar. Segundo Bourdieu(1998d), a herança cultural que cada família 

transmite é constituída pelo capital cultural e pelos ethos, que se difere em cada grupo social. Essa herança 

será construída por um conjunto de saberes, informações, códigos linguísticos, mas também por atitudes, 

disposições e posturas que, na sua concepção, influenciarão diretamente os êxitos escolares. 

Portanto, o acesso à educação mostra-se diretamente relacionado às trajetórias sociais, econômicas e 

culturais, que esses sujeitos constroem ao longo da vida. A trajetória de acesso à educação para esse público, 

historicamente, excluído da educação, e repleta de barreiras desde razões de ordem social e, principalmente 

econômica, como à necessidade de trabalho/cansaço, além das dificuldades com aprendizagem, são fatos que 

concorrem para a descontinuidade do estudo no Proeja, transpondo a sala de aula. 

Diante desse quadro, é necessário reconhecer a importância que assume o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) e a possibilidade que representa a oferta de vagas, dentro das instituições federais, para 

esse público com histórico de exclusão. Porém, para além dos mecanismos de democratização do acesso, 

como da oferta de vagas, é necessário verificar como se consolidam as reais condições de permanência dos 

jovens adultos no Proeja. 

 

2. Metodologia 

Ao investigar trajetórias e estratégias de permanência do aluno Proeja, no IF Goiano, o será utilizada 

como metodologia nesta pesquisa, é o estudo de caso que segundo Lüdke e André (1986), fundamentada em 

Aldeman et al., “o estudo de caso é um termo amplo, incluindo uma família de métodos de pesquisa cuja 

decisão comum é o enfoque numa instância” (1986, p. 51). De acordo, ainda, com Lüdke e André, o “caso” é 

sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos, claramente, definidos no desenrolar do estudo. O “caso” 

pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. Goode e 

Hatt afirmam que o caso se destaca por constituir uma unidade dentro de um sistema mais amplo. “O 

interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venham a 

ficarem evidentes certas semelhanças com outros casos ou situações” (1986, p. 17). 

A pesquisa realizada foi qualitativa e tem caráter descritivo por expor algumas características 

explicitadas pelos próprios sujeitos.  A coleta de dados foi realizada por meio de registros escolares, 

questionários e entrevistas, realizadas com os alunos egressos do Proeja, do ano 2009 e 2010. O questionário 

foi respondido por todos os alunos concluintes do curso Proeja e as entrevistas realizadas com os 04 alunos 

que ingressaram no Ensino Superior. O campus do IF Goiano constitui-se no caso ou unidade que 



pretendemos estudar para melhor entender a trajetórias e estratégias de permanência do aluno Proeja no IF 

Goiano. 

 

3. A abordagem teórica 

Fizemos neste trabalho, a opção pelo aporte teórico de Bourdieu ((1983a, 1983b, 1998b, 1998c. 

1998d, 1998e, 1998e 2007,2007b), por meio dos estudos relacionados às estratégias escolares, à longevidade 

escolar, à relação família-escola e sua inter-relação com as situações de sucesso ou fracasso escolar em 

diferentes classes e frações de classes sociais. 

 No sentido de contribuir para essa discussão, buscamos alguns autores do campo da Sociologia da 

Educação, que colaboraram nas investigações sobre os processos que permitiram o acesso e a permanência 

de estudantes, provenientes das camadas populares, no ensino superior, entendidos como trajetórias escolares 

bem-sucedidas como Lacerda (2006) e Nogueira (1991, 1998, 2000 e 2002), além de pesquisas sobre o 

sucesso das camadas populares nas escolas, como as de Setton (1999), Viana (1998, 2007), Portes (2001, 

2007) e Nogueira (2007) que contribuíram, de forma significativa, para a compreensão das condições que 

possibilitaram trajetórias escolares, prolongadas no Proeja. 

Para Bourdieu (1983a), o habitus adquirido na família está no princípio da estruturação de todas as 

experiências ulteriores, pois o homem nasce e cresce inserido em meio de diversos agentes e campos sociais. 

Esses contatos determinarão seu capital cultural, principalmente os que se realizam no meio familiar, estes 

serão determinantes no acesso e domínio dos bens culturais. Para o autor, a estrutura social é apresentada 

como um sistema hierarquizado de poder e privilégio, determinado tanto pelas relações materiais e/ou 

econômicas (salário, renda) como pelas relações simbólicas (status) e/ou culturais (escolarização) entre os 

indivíduos. 

O conceito de habitus consistiu num instrumento conceitual fundamental para a compreensão da 

trajetória de cada egresso, uma vez que orientou em relação à investigação dos condicionamentos sociais 

exteriores, mediados pela subjetividade ou modo (singular) como é interiorizado pelo sujeito. As experiências 

acumuladas ao longo da vivência de cada sujeito que se transformam em habitus. Por isso, pode ser 

considerado um produto histórico de diferentes condições de existência, e tende a apresentar variações entre 

as pessoas que vivem sob diferentes condições sociais e uma relativa homogeneidade entre os que partilham 

uma mesma condição social. Dessa forma, a diferente localização dos agentes numa estrutura social deriva da 

desigual distribuição de recursos e poderes de cada um. O habitus seria, então, produto da incorporação das 

estruturas sociais e da posição de origem pelo sujeito, que passaria a “estruturar as ações e representações dos 

sujeitos” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006, p. 28). 

  Este é, então, um sistema de esquemas inconscientes e internalizados ou, 
um conjunto de esquemas fundamentais, previamente assimilados, a partir dos quais se engendram, 
segundo uma arte da invenção semelhante à da escrita musical, uma infinidade de esquemas 
particulares” [...] “sistema de esquemas interiorizados que permitem engendrar todos os pensamentos, 
percepções e as ações características de uma cultura, e somente esses (BOURDIEU, 1987, p.349). 

 



Os símbolos, as crenças, os gostos, as preferências que caracterizam a posição social, que são 

incorporadas pelos agentes, não, necessariamente, de forma consciente, tornando-se parte da natureza do 

próprio agente, constituindo-se em um habitus. Essas marcas da posição social são adquiridas no momento 

histórico em que o agente vivencia. O habitus é, portanto, um conceito que permite pensar a mediação entre 

condicionamentos sociais e subjetividade dos indivíduos (Setton, 2002). A superação da oposição entre 

indivíduo e sociedade na obra de Bourdieu é, assim, proporcionada por meio desse conceito: 
o todo social não se opõe ao indivíduo. Ele está presente em cada um de nós, sob a forma do 
habitus, que se implanta e se impõe a cada um de nós através da educação, da linguagem [...]  
Tudo o que somos é produto da incorporação da totalidade (Bourdieu, 2002a, p. 33). 

 
Bourdieu (1998c; 1998d; 1998e) utiliza-se dos conceitos de capital econômico, social e cultural, para 

melhor explicar o processo de socialização. Ao tratar do conceito de capital social, Bourdieu afirma que: 
essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de proximidade no espaço físico 
(geográfico) ou no espaço econômico e social porque são fundadas em trocas 
inseparavelmente sociais e simbólicas cuja instauração e perpetuação supõem o 
reconhecimento dessa proximidade (BOURDIEU, 1998c,  p. 67). 
 

O capital social, por exemplo, corresponde à rede de relações interpessoais que cada um constrói, 

com os benefícios ou malefícios que ela pode gerar na competição entre os grupos humanos. O capital social 

“envolve um conjunto de trocas simbólicas e de relações que resultam em estratégias de investimento social, 

orientadas consciente ou inconscientemente” (Bourdieu, 1998c; p.68). Tais estratégias podem levar a 

mudanças de relações contingentes em relações necessárias e afetivas, as quais podem proporcionar lucros 

materiais ou simbólicos ou, por outro lado, reproduzir a ordem social preexistente. 

Já o capital cultural, segundo Bourdieu (1998b; 1998c), “é o elemento de herança familiar de maior 

repercussão no destino escolar. Ele é constituído por valores, costumes, crenças e ideologias, assim como por 

elementos que o objetivam e que possuem um valor nas relações de troca (ex: diplomas e títulos escolares). 

Para Bourdieu (1998c; 1998d), os capitais cultural e econômico elevados possuem valor de raridade, uma vez 

que “nem todos os agentes têm meios econômicos e culturais para prolongar os estudos dos filhos além do 

mínimo necessário à reprodução da força de trabalho menos valorizada em um dado momento histórico” 

(BOURDIEU, 1998d, p. 75). 

Como já mencionado, o “capital cultural” pode aparecer sob três formas diferentes: incorporado, 

objetivado e institucionalizado. Na primeira modalidade, o capital cultural supõe um processo de 

interiorização nos marcos do processo de ensino e aprendizagem, que implica, pois, um investimento de 

tempo. Desse modo, “é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte 

integrante da pessoa que se constitui parte integrante da “pessoa”, um habitus.” (1998d; p.74), não podendo, 

justamente por isso, ser trocado instantaneamente, tendo em vista que está vinculado à singularidade até 

mesmo biológica do indivíduo. 

 Nesse sentido, está sujeito a uma transmissão hereditária que se produz sempre de forma quase 

imperceptível. 
o capital econômico e o capital cultural, respectivamente investido e formado ao longo do percurso 
escolar dos filhos e de sua família, é fundamental na interiorização do destino objetivamente 



determinado de cada estudante e tende a influenciar diretamente no êxito ou fracasso escolar e nas 
trajetórias profissionais (BOURDIEU, 1998e). 
 

A escola é um espaço de reprodução de estruturas sociais e de transferência de capitais de uma 

geração para outra. É nela que o legado econômico da família transforma-se em capital cultural. Segundo 

Bourdieu (1998), “o capital cultural é o elemento de herança familiar de maior repercussão no destino 

escolar”. Ele é constituído por valores, costumes, crenças e ideologias, assim como por elementos que o 

objetivam e que possuem um valor nas relações de troca. 

O “capital econômico” refere-se às condições financeiras, patrimoniais e de renda de cada sujeito e 

de sua família, sendo um tipo de capital que pode interferir diretamente na expectativa de cada agente, uma 

vez que as esperanças subjetivas são perpassadas e circunscritas por determinadas condições objetivas. 

 Deste modo, conforme condições econômicas e culturais, posições sociais e habitus, tendem a ser 

excluídas vontades de se desejar o que seria, em tese, improvável para determinadas posições sociais ou de 

classe. Por meio destes conceitos, permite-se relacionar a construção da identidade às expectativas de 

trajetória de formação e trabalho dos alunos do Proeja. Portanto, os alunos que possuem um elevado capital 

escolar, herdeiros de um elevado capital cultural opõem-se aos grupos sociais desprovidos desses capitais, 

pois os gostos são constituídos por capitais metaforicamente dissonantes. Os docentes colaboram nessa 

reprodução moral, ou seja, na transmissão dos valores, virtudes e competências, maneira de ver o mundo 

simbólico, que serve, invariavelmente, de fundamento à filiação legítima de distintos e desiguais, fortalecendo 

e intensificando a hierarquia do culturalmente aceito ou não. 

O estudante situado nas posições médias do espaço social, cuja situação material é relativamente 

estável, é empurrado, pelas estratégias familiares, a agregar aos seus capitais, o capital propriamente cultural 

fornecido pela escola, o que garante seu êxito escolar, pois, está na condição de oblato (aqueles que devem à 

escola o essencial do seu capital cultural).  Os indivíduos oriundos de famílias situadas nas posições médias, 

mas de frações mais ricas em capital cultural, irão se mostrar mais convertidos (que nela depositam todas suas 

expectativas de ascensão social) à instituição escolar, enquanto os agentes oriundos das mesmas posições, 

mas de frações mais ricas em capital, irão se apresentar menos convertidos à escola (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2006, p. 79). 

No entanto, a situação dos estudantes das posições mais baixas do espaço social é inteiramente outra: 

embora existam esperanças de agregar capitais pela via escolar, suas estratégias escolares são mais difíceis, 

tendo em vista que, regularmente, não encontram em casa apoio material, nem sentido cultural para os 

estudos; suas chances objetivas de êxito são baixas. Isso deve ser creditado não a características inerentes a 

esses agentes, mas sim ao fato de que a posição social ocupada e as disposições, produto e condição dessa 

posição (tanto deles quanto de suas famílias) não os autorizam a maiores ambições simbólicas. 

Para Nogueira (2002), a concepção de trajetória tem sido utilizada pelos que se dedicam a entender 

as trajetórias escolares, no sentido de que a história de vida escolar dos sujeitos é fruto da interação dialética 

entre as condições ligadas à origem social, às dinâmicas internas das famílias de origem e às características 

individuais dos sujeitos. Também nessa pesquisa, o conceito de trajetória ganha realce, como utilizada por 



Nogueira (2002), ou seja, a definição do termo trajetória é direcionada para o campo educacional e entendida 

como o percurso de escolaridade dos sujeitos pesquisados.  

Embora oriundos de camadas populares, essa condição de classe, não é (sozinha) fator condicionante 

ou determinante.  Para Bourdieu (2007b p.26-27), “as classes sociais não existem [...]. O que existe é um 

espaço social, um espaço de diferenças, no qual as classes existem de algum modo em estado virtual, 

pontilhadas, não como um dado, mas como algo que se trata de fazer”, em luta constante para a ocupação 

dos espaços sociais. As especialidades desses sujeitos e as experiências familiares apresentam discrepância 

em relação à classe social de origem como os exemplos dos casos de sucesso escolar em famílias de camadas 

populares, pesquisados por Lacerda (2006), Portes (1993 e 2001), Viana (1998), entre outros. 

A concepção de trajetória aparece nas pesquisas que se dedicam a entender as trajetórias escolares, 

que pressupõe a ideia de que o percurso escolar dos sujeitos é fruto da interação dialética entre as condições 

ligadas à origem social, às dinâmicas internas das famílias de origem e às características individuais dos 

sujeitos relacionadas às estratégias escolhidas por esses sujeitos.  

O conceito de estratégia em Bourdieu(1998c) compreende o pressuposto de que esses egressos 

empreenderam algumas práticas e ações na tentativa de superar situações difíceis em que foram submetidas 

durante  processo de escolarização. Escolhas que podem ser, desde ações extremamente calculadas e 

racionais, chamadas pelo autor de “objetivamente orquestradas” até práticas de ajustes emergenciais e sem 

planejamento, práticas de curto prazo e de curto alcance, que funcionam, especialmente para as camadas 

populares, como uma estratégia puramente defensiva, em resposta às difíceis condições objetivas de 

existência (BOURDIEU, 1998c).    

O egresso do Proeja pertence a um espaço social com baixo capital econômico e cultural. Esses 

diferentes tipos de capital: econômico, social, cultural e simbólico se tornam instrumentos de apropriação e 

acumulação de vantagens que poderão ser convertidas ou reconvertidas em vantagens, sobretudo de caráter 

econômico e de prestígio social. “O sucesso escolar dependeria, em grande medida, do capital cultural 

possuído pelos indivíduos” (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006, p. 42). 

Na teoria dos campos, o conceito de estratégia é fundamental para a sua compreensão. Segundo a 

teoria de Bourdieu, os campos são entendidos como espaços de produção e de circulação de bens culturais e 

simbólicos, permeados por relações de poder expressas em conflitos, lutas, consensos entre os diversos 

agentes, os quais, dispostos hierarquicamente, utilizam diferentes estratégias para apropriação e/ou domínio 

desses bens como formas de  autoridade, legitimidade e prestígio (CANESIN, 2002). 

As relações econômicas por si só não dão conta da diversidade e das formas de construção da 

categoria jovens adultos egressos do Proeja, estando, portanto, envolvidas outras relações, que se situam na 

ordem da cultura, da política, das instituições e de outras formas de agrupamentos. Daí a contribuição de 

Bourdieu, nesta pesquisa, dá-se em virtude da tentativa de superação da análise da situação dos agentes, 

apenas do ponto de vista estritamente econômico. 

Nessa investigação, partiu-se de uma experiência educativa singular dos egressos do Proeja, 



priorizando as trajetórias escolares desses sujeitos, que vai de encontro, segundo Nogueira (2002) com os 

estudos mais recentes, que têm priorizado o microssociológico das trajetórias atípicas e excepcionais, cuja 

perspectiva, leva o pesquisador a focar um olhar mais atento sobre seu sujeito de pesquisa para tentar 

apreender de forma mais significativa as possíveis interfaces que envolvam sua trajetória e estratégias de 

escolarização. 

O que informa ao pesquisador a conduta do agente, as suas estratégias de conservação ou de 

transformação das estruturas é o habitus. Conforme apontado por Martins (1987), o habitus adquirido pelo 

agente social, por meio da sua inserção em diferentes espaços sociais, constitui uma matriz de percepção, de 

apreciação e de ação que se realiza em determinadas condições sociais. Portanto, sua apreensão permitirá 

apreender o princípio de sua produção e o significado de como se dão as condições, as práticas e os 

significados específicos dessa trajetória escolar dentro do Proeja. 

Tendo como referência os componentes desse universo teórico-metodológico, a presente pesquisa 

pretendeu investigar jovens adultos egressos do Proeja, portanto, portadores de um conjunto de habitus que 

informa sua conduta, sua maneira de se perceber e de viver a condição de estudante jovem adulto. Para isso, 

procurou-se investigar jovens adultos egressos de Proeja de um Campus do IF Goiano. 

4.  Análises e discussão dos resultados 

 Nessa pesquisa, ao nos apoiar nas proposições teóricas de Bourdieu 1998c; 1998d; 1998e e  nos 

dados obtidos por meio da investigação foi possível analisar os processos pelos quais se formam as 

expectativas de formação e trabalho dos alunos do PROEJA relacionando-as à posição social, habitus, 

trajetórias e estratégias de disputa pelo capital cultural proporcionando por esse campo social que e a educação 

profissional. 

 Na busca de se traçar tal perfil, aplicou-se, em 2010, um questionário com 18 perguntas contendo 

aspectos socioeconômicos e aspectos ligados à trajetória e a situação escolar atual dos egressos do Proeja, tais 

como: Idade; Sexo; Situação atual de trabalho; Tipo de Ensino Fundamental cursado; Escola em que concluiu 

o Ensino Fundamental; tempo de afastamento da escola; Investimento nos estudos; Ingresso no Ensino 

Médio Integrado a Educação Profissionalizante; Motivos para concorrer a uma vaga no IF Goiano no curso 

integrado; Informações quanto ao desejo de prosseguir os estudos. 

 O questionário foi respondido por 13, totalizando 100% de participação dos alunos do Curso 

Técnico em Informática integrado ao médio, na modalidade de Jovens Adultos - Proeja do IF Goiano 

Câmpus Urutai/GO, do período noturno. Contando com um número expressivo de jovens, entre 17 e 24 anos, 

do sexo masculino, buscou-se verificar os anseios e perspectivas destes jovens ao procurarem esta Instituição 

de Ensino. A fonte de investigação deste estudo estrutura-se nos relatórios dos citados questionários. A 

apreensão desses dados favoreceu a percepção dos elementos constitutivos, referentes ao perfil do aluno 

egresso do Proeja. 

A seguir, apresenta-se a apuração das informações dos dados consultados: dos alunos ingressantes 



apenas 40.6% concluíram com êxito o curso, os demais evadiram. Destes, 04 alunos ingressaram nos 

seguintes cursos superiores: Química, Tecnólogo em Irrigação e Drenagem, Tecnólogo em Gestão 

Ambiental e Agronomia. 

A análise dos dados demonstra que se trata de uma população jovem. Segundo Brunel (2004), o 

fenômeno do rejuvenescimento nesta modalidade de ensino, começou a surgir no panorama brasileiro a partir 

dos anos 90, pois mais da metade dos estudantes possui entre 20 e 24 anos, que abrange um percentual de 

76.9% alunos, 15.4% acima de 36 anos, caracterizando um público jovem. Entretanto, cabe destacar que 7.7% 

está abaixo dos 18 anos, idade mínima para se ingressar em um curso de Proeja. 

Quanto ao gênero, 84.6% são do sexo masculino e 15.4% do sexo feminino. Observa-se que metade 

dos estudantes está desempregada, não possuindo fontes próprias de renda, pois apenas 38.5% dos  alunos se 

declararam empregados com carteira assinada, enquanto o restante trabalha com contrato temporário, fazem 

estágio ou realizam “bicos”. Destoando do perfil dos alunos de Proeja quase a totalidade dos pesquisados é 

proveniente do Ensino Regular e se formaram na rede pública em instituições estaduais, podendo se fazer 

relação direta dessa característica com a baixa faixa etária dos alunos. Apenas 15.4% permaneceram fora da 

escola por mais de 10 anos, os demais se formaram no Ensino Fundamental, a menos de dois anos. 

Para esses egressos do Proeja, um dos principais motivos para investir nos estudos é a oportunidade 

de ascensão de escolaridade na busca de ingressar no ensino superior, citado por todos. Para 30.8% dos 

alunos entrevistados, o segundo maior motivo para o retorno à escola foi a possibilidade de adquirir uma 

profissionalização. Este percentual mostra que o Proeja, ou seja, a profissionalização integrada ao Nível 

Médio atingiu o objetivo para o qual o programa foi criado, de tornar as redes de educação profissional mais 

atrativa para a volta dos estudantes que por algum motivo abandonaram a escola, e com a idade que se 

enquadra ao perfil do aluno de  EJA. 

O Proeja trouxe para os alunos, com itinerários escolares descontínuos, a possibilidade de concluir o 

Ensino Médio, na forma integrada com o Ensino Profissional, possibilitando ao mesmo tempo a qualificação 

profissional e não, somente, uma disputa de vaga no mundo do trabalho, mas também uma ascensão de 

escolaridade para os que pretendem fazer um curso superior. 

Dentre os motivos para ingressar no Ensino Médio Integrado à Educação Profissionalizante: a 

profissionalização associada à conclusão do médio; bolsa de estudo; curso de informática facilita para 

emprego; qualidade do ensino da Instituição; elencados por 100% dos estudantes.  Os estudos são 

considerados para a maioria desses egressos, uma forma de qualificação profissional e aumento do capital 

cultural por meio da obtenção do diploma, forma materializada do capital cultural no estado institucionalizado. 

Existe uma perspectiva do êxito escolar, no qual o sucesso ou o fracasso é explicitado, frequentemente, pela 

natureza individual e pela evidência ou pela falta de dons. A escolha de um Curso Técnico em Informática 

pode ser decisivo no momento de garantir uma vaga no mundo do trabalho, dado confirmado por metade dos 

entrevistados que disseram motivados a concorrer à vaga pela influência do mercado de trabalho. O segundo 

aspecto mencionado, diz respeito ao diploma escolar e mercado de trabalho, no sentido de considerar que esse 



diploma expressa uma competência de direito que poderá corresponder ou não a uma competência de fato. 

Outro fator investigado foi quanto ao desejo de prosseguir os estudos. Os dados apontam que a 

grande maioria dos entrevistados almeja o curso superior, na mesma área de atuação do curso técnico ou até 

mesmo em outras áreas, demonstrando que o curso técnico pode ser considerado uma “ponte” para a 

universidade. Consiste o entendimento da Educação, sobretudo da Educação Profissional, como fator 

decisivo de mobilidade social, pois consiste em prerrogativa para que a classe menos favorecida de capital 

econômico possa transformar o seu capital social pela aquisição de um certo grau do capital cultural, 

resultante de melhoria da qualidade de vida, por meio da participação ativa na ordem social. Nessa direção, 

foram obrigados a contornar muitos obstáculos. 

Na segunda etapa dessa investigação, apoiamo-nos em dados referentes aos alunos concluintes do 

Proeja que conseguiram entrar no ensino superior. Esse material possibilitou traçar um perfil desses alunos, 

com os dados acima elencados. A análise desse material serviu de pano de fundo para a segunda etapa da 

pesquisa, que teve por objetivo conhecer, para além do acesso as condições de permanência no ensino 

superior, bem como as estratégias de investimento adotadas ante a realidade do estudante e a exigência do 

curso. Essa etapa consistiu em uma pesquisa de campo, em que foram realizadas entrevistas em profundidade 

com 30.8% dos egressos do Proeja. Para essa coleta de dados foram entrevistados os universitários que 

egressos do Proeja reuniam condições desfavoráveis, quanto ao capital econômico e cultural familiar, e que já 

frequentavam fases mais adiantadas do curso. Todos do sexo masculino, com idade variando entre 20 e 24 

anos. Na sequencia deste artigo, estaremos apoiados predominantemente no material das entrevistas, 

relacionado à condição do egresso.  

Considerando os quatro jovens entrevistados, três manifestaram a necessidade de trabalhar e a 

percepção das dificuldades de sobrevivência que as famílias atravessam e, nesse sentido, buscam elaborar 

estratégias para lidar com as circunstâncias da falta de recursos para manutenção na escola. Oriundos de 

escolas públicas, onde cursaram todo o ensino fundamental e médio. Os pais: dois são pequenos agricultores; 

um é operário da construção civil e um trabalha de temporário, em várias atividades de baixa remuneração. 

Duas das mães ocupam-se da agricultura familiar, em alguns casos são do lar ou conjugam essa atividade 

com trabalho doméstico remunerado. Pais e mães, em sua quase totalidade, frequentaram apenas os primeiros 

anos do ensino fundamental. 

Considerando esses dados, relacionados à formação básica, as dificuldades no momento da escolha 

da especialidade a ser seguida no curso superior são grandes. O ingresso no ensino superior representa para 

esses jovens e adultos um investimento para ampliar suas chances no mercado de trabalho, cada vez mais 

competitivo, mas, ao avaliar suas condições objetivas, a escolha do curso, geralmente, recai naqueles menos 

concorridos e que, segundo estimam, proporcionam maiores chances de aprovação. Dois dos alunos 

entrevistados foram contemplados na quarta chamada das vagas do ENEM.  Os efeitos dessa exclusão do 

conhecimento aparecem com toda força na escolha do curso, e faz-se sentir, igualmente, quando o estudante 

ingressa no ensino superior, sobretudo nas primeiras fases do curso. 



Muito expressiva é a síntese feita pelo jovem estudante de agronomia. De origem rural, teve 

dificuldades nos primeiros semestres do curso, conforme relatado pelas lacunas de sua formação nas matérias 

básicas. Ele resume essa relação entre o passado escolar e as exigências da formação atual. Os quatro egressos 

relataram que enfrentaram dificuldades, especialmente, nas disciplinas de biologia, física e cálculo. Situação 

semelhante ocorre com o estudante de Irrigação e Drenagem, que envolve domínio de cálculos e de química, 

que foi reprovado e teve dificuldades em certas disciplinas. 

 A escola, no conjunto de crenças fantasiosas, aparece como um espaço de mobilidade social, logo, 

espaço de possibilidade de aumento do capital econômico, social e cultural daqueles que nele se inserem. A 

escola é, também, uma referência e uma estratégia de sobrevivência que o jovem e adulto investe para superar 

sua condição de classe. Se o ingresso no ensino superior representa para esses egressos do Proeja “uma vitória” 

citada por todos, a outra será, certamente, garantir sua permanência até a finalização do curso. Originários de 

famílias de baixa renda, esses estudantes precisam financiar seus estudos e, em alguns casos, contam com 

uma pequena ajuda familiar para essa finalidade. Provenientes de outras cidades ou estados, o caso de dois 

alunos, tem suas despesas acrescidas pelo fato de não morar com a família. 

Esses egressos tiveram que, para permanecer na escola e ingressar no ensino superior, aceitar abdicar 

do trabalho e ter sua renda diminuída, bem como permanecer muito tempo longe da convivência com seus 

familiares. Nesses casos, dois deles residem no Instituto e dois dividem casa com colegas e contam com ajuda 

da assistência estudantil, por meio de bolsas de moradia, transporte e refeição. Desde o início do curso 

superior, os entrevistados, em sua totalidade, exercem algum tipo de atividade remunerada em tempo parcial, 

com uma carga horária mais flexível, em serviços prestados dentro do próprio Instituto, em forma de bolsa de 

treinamento, estágio ou iniciação científica, em tempo parcial de vinte horas semanais. 

Não obstante, o distanciamento com o curso superior e a falta de oportunidades existentes, 

principalmente econômica e cultural, faz do ensino superior uma realidade distante para a maioria dos 

egressos do Proeja. Ainda assim, esses egressos conseguiram ter acesso ao ensino superior, sendo que, depois 

de inseridos, com muito esforço conseguem ter o mesmo padrão de aprendizagem daqueles que vieram de 

escola regular. Entretanto, continuam a enfrentar dificuldades que, até certo ponto, exigem ainda mais esforço 

destes estudantes. 

 

5. E para finalizar... 

Como tentamos mostrar nesse trabalho, quatro alunos egressos do Proeja chegam ao ensino superior, 

porém, esse fato não oculta as reais diferenças sociais entre esses estudantes – conforme observam Bourdieu e 

Champagne (1998f). A diminuição das barreiras formais no sistema de ensino e consequente ampliação do 

acesso não representam superação das tradicionais condições sociais, mantendo-se assim, os mecanismos de 

desigualdade. Em consequência disso, os mais desfavorecidos estão dentro do sistema iludidos sobre suas 

reais possibilidades de superação das condições sociais. 

As considerações abaixo relatadas são resultados da análise do levantamento do perfil, das trajetórias 



e das estratégias, realizadas por esses discentes egressos do Proeja de um campus do IF Goiano e revela 

também as expectativas em relação à formação e aspirações profissionais. 

São sujeitos jovens, de baixo capital cultural e econômico  que  desejosas de cursarem o ensino 

superior, conscientes de suas chances objetivas de sucesso, esses egressos do Proeja, detentores de um fraco 

capital escolar, possivelmente escolheram determinados cursos como uma estratégia alternativa para 

conseguirem ingressarem no curso. Nesse caso, nem sempre o curso escolhido foi, realmente, o desejado mas 

aquele possível. 

A expectativa e trajetória que esse egresso do Proeja prevê, deseja e objetiva para si está diretamente 

ligada à sua socialização e identidade, constituídas por meio da trajetória escolar, familiar e das disposições 

interiorizadas (habitus), elementos estes intrinsecamente articulados à posição social e à composição dos 

capitais econômico, social e cultural. Uma vez que o habitus, não é algo pronto, fixo e previamente elaborado 

por seu portador, mas funciona como um esquema de pensamento, percepção e ação, utilizado por cada 

agente, em conformidade com a situação em que vive. 

Nesse sentido, a sua produção e aquisição segue uma ordem cronológica de estruturação iniciada 

desde as primeiras experiências e da educação familiar e lhe serve como princípio de apreensão da prática 

escola que irá desenvolver as disposições requeridas à assimilação das mensagens culturais do espaço social 

do qual faz parte, definindo e fornecendo os instrumentos exigidos à satisfação das necessidades culturais. 

Como produto histórico de diferentes condições de existência, tende a apresentar variações entre os 

agentes que vivem, sob diferentes condições sociais e uma relativa homogeneidade entre os que partilham 

uma mesma condição social. Os dados apontam para uma significativa valoração da educação, tanto pelos 

egressos como por seus familiares, que os estimulou a prosseguir os estudos. Diante de tal realidade, sob a 

perspectiva dos sujeitos, fica evidente a influência das experiências escolares, familiares e sociais vivenciadas, 

durante a trajetória familiar e no Proeja. Todos, sem exceção, dos que ingressaram no curso superior, 

afirmaram que só foi possível esse ingresso e a permeância por conta da assistência familiar e principalmente 

da assistência estudantil,  por meio de bolsa moradia, transporte e refeição. 

Percebe-se, então, a partir dos relatos que a permanência no curso, em grande medida, é 

consequência de um enorme esforço desses sujeitos de lidarem com as adversidades encontradas no percurso 

em que se desenvolveram suas trajetórias escolares. Além das dificuldades econômicas, a falta de capital 

cultural requerido pelo curso superior tende a dificultar o acesso e a permanência desses egressos do Proeja, a 

este nível de ensino, pois estes não tiveram, muitas vezes, acesso ao conhecimento requerido pelo curso. 

Nessa direção, foram obrigados a contornar muitos obstáculos, fato apontado por diferentes 

pesquisas (LACERDA, 2006; PORTES, 1993 e 2001; VIANA, 1998) as quais relatam as dificuldades e 

sofrimentos, vivenciados por estudantes das camadas populares, não somente durante os anos da 

escolarização básica, mas também durante a sua permanência e sobrevivência no meio universitário. 

Os sujeitos que compõem esta pesquisa relataram que para permanecer na escola e ingressarem no 

ensino superior, tiveram que abdicar do trabalho e diminuição de renda, bem como permanecer muito tempo 



longe da convivência com seus familiares. Os quatro alunos são oriundos de cidades diferentes de onde 

estudam. Os percursos escolares desses sujeitos são vulneráveis e marcados por sofrimento, mas são também 

marcados por um por extraordinário empenho e superação. Para esses sujeitos, a possibilidade de longevidade 

escolar no espaço universitário exigiu que desenvolvessem uma série de estratégias de sobrevivência. 

Algumas dessas estratégias formam um conjunto de disposições fortemente arraigadas que agiram como um 

habitus escolar e se tornaram práticas cotidianas, outras são utilizadas de forma emergencial, conforme os 

obstáculos vão surgindo, outras, ainda, são fruto de muita criatividade e adaptação. 

Dentre essas diferentes estratégias de sobrevivência, ressaltam-se: uma forte disposição de cada um 

para, dentre outras, estudar com os colegas; esforçar-se para estar atento às aulas; sempre fazer anotações (até 

mesmo como uma forma de manterem-se acordados); tirar dúvidas com os professores no contraturno 

(moram na escola); dedicar-se aos estudos nos finais de semana e não desfrutar de lazer; fazer bom uso do 

tempo disponível, inclusive aproveitando qualquer momento livre (ou aula vaga) para estudar e fazer 

trabalhos. O aproveitamento máximo do tempo é a categoria que orienta todas as práticas desses egressos. 

Sendo assim, entende-se como necessário levantar a discussão acerca da necessidade de implantação 

de políticas que não só subsidiem o ingresso no curso superior, mas, sobretudo, as iniciativas em prol da 

permanência do jovem adulto egresso do Proeja no curso superior. 
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