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RESUMO 

 

A desistência é uma realidade preocupante na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, 

sobretudo porque essa modalidade de ensino é a via de acesso à educação formal para pessoas 

que tiveram de interromper suas trajetórias escolares ao longo da vida. Em estudo anterior com 

a população da EJA (CARDOSO, 2007), foram identificadas, dentre outras dificuldades para a 

permanência nessa modalidade de ensino, limitações para aprender os conteúdos ministrados, 

impossibilidade de conciliar o trabalho e o estudo e, principalmente, vergonha por não saber ler 

e escrever. Esses resultados permitiram formular a hipótese de que, entre as razões da 

desistência dos cursos da EJA, haveria obstáculos que seriam, por um lado, consequência das 

condições materiais de vida e, por outro, da ordem do simbólico. Assim, buscou-se, nesta 

pesquisa, conhecer quais os obstáculos materiais e simbólicos que provocam a desistência de 

estudantes do Ensino Médio do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja/Setec/MEC), 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Do 

ponto de vista teórico, buscou-se apoio na Teoria das Representações Sociais, de Serge 

Moscovici, e na Praxiologia Social, de Pierre Bourdieu. A primeira teoria permitiu conhecer as 

representações sociais que a população investigada compartilhava em relação à educação e ao 

IFRN, elementos simbólicos que orientaram o seu retorno à vida escolar. A segunda teoria 

subsidiou os conceitos de efeitos de lugar e violência simbólica, que permitiram pôr em 

evidência as condições materiais de vida que dificultavam a permanência dessa população na 

escola e as consequências da violência simbólica exercida pela escola que a leva a desistir. O 

lócus de observação foi o campus do IFRN situado na zona norte de Natal, único a oferecer, à 

época de realização da pesquisa, o Proeja. O instrumento principal da coleta dos dados foi a 

entrevista semiestruturada, realizada com estudantes “desistentes” (que interromperam os 

estudos), professores que ensinavam no Proeja e gestores do IFRN. O universo da pesquisa 

compôs-se, assim, de treze estudantes “desistentes”, quatro professores e cinco gestores. O 

método de análise das entrevistas foi a análise categorial de conteúdo (BAUER, 2002; 

BARDIN, 2000; FRANCO, 2012). Dados de natureza quantitativa foram coletados visando 

fazer a caracterização da população e complementar as observações diretas feitas durante o 

trabalho de campo. Os resultados indicam que a desistência não se resume, como divulgam os 

dados do IFRN, ao fenômeno da evasão ou ao simples abandono do curso. A tomada da decisão 

que leva à desistência envolve um processo longo, tenso e sofrido, que revela como as 

condições materiais de vida se confundem com os processos psicossociais que estão na base do 

sofrimento simbólico experimentado pela população investigada, decorrência dos efeitos de 

lugar  e da violência simbólica produzida de maneira não de todo consciente pelos agentes 

mediadores institucionais, porquanto atuam como reprodutores da cultura escolar legítima, que 

classifica de modo inferiorizado a população que busca acolher. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Representações Sociais. Violência simbólica. 

Proeja. IFRN. 
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ABSTRACT 

 

The dropout is a worrying reality in the Education of Young People and Adults (EJA) in Brazil, 

especially since this type of education is the way of access to formal education for people who 

had to interrupt their school paths throughout their lives. In a previous study with the population 

of EJA (CARDOSO, 2007), among other difficulties for the permanence in this modality of 

teaching, limitations were identified to learn the content taught, impossibility to reconcile work 

and study, and mainly, shame for not knowing how to read and write. These results allowed us 

to formulate the hypothesis according to which, in the reasons for the dropout of the EJA 

courses, there would be obstacles that would be, on the one hand, a consequence of the material 

conditions of life and, on the other hand, of symbolic order. Thus, in this research, we sought 

to identify the material and symbolic obstacles that cause the dropout of high school students 

from the National Program for the Integration of Professional Education with Basic Education 

in the Youth and Adult Education Mode (Proeja/Setec/ MEC), at the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN). From the theoretical point 

of view, support was sought in the Theory of Social Representations, by Serge Moscovici, and 

in the Social Praxeology of Pierre Bourdieu. In the first case, this theory allowed us to get to 

know the social representations that the investigated population shares in relation to the 

Education and the IFRN, symbolic elements that guided their return to school life. In the second 

case, the concepts of place effects and symbolic violence have made it possible to highlight the 

material conditions of life that hinder the permanence of this population in school and the 

consequences of the symbolic violence exercised by the school that leads it to give up. The 

locus of observation was the IFRN campus located in the Northern Zone of Natal, the only one 

to offer Proeja at the time of the research. The main instrument of data collection was the 

semistructured interview conducted with "dropout" students (who interrupted their studies), 

teachers teaching in Proeja and IFRN managers. The research universe consisted of "dropout" 

thirtenn students, four teachers and five managers. The method of analysis of the interviews 

was the categorial analysis of content (BAUER, 2002; BARDIN, 2000; FRANCO, 2012). 

Quantitative data were collected aiming to characterize the population and to complement the 

direct observations made during the field work. The results indicate that dropout is not limited, 

as the IFRN data publish, to the phenomenon of evasion or simple abandonment of the course; 

the decision that leads to desistance involves a long, stressful and painful process, that reveals 

how the material conditions of life are confused with the psychosocial processes that are the 

basis of the symbolic suffering experienced by the researched population, due to the effects of 

place and symbolic violence produced in a way that is not at all conscious by the institutional 

mediating agents, since they act as reproducers of the legitimate school culture that classifies 

in a inferior way the population they seek to receive. 

 

Keywords: Youth and Adult Education. Social Representations. Symbolic violence. Proeja. 

IFRN. 
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RÉSUMÉ 

 

L'abandon est une réalité inquiétante dans l'éducation des jeunes et des adultes (EJA) au Brésil, 

surtout parce que ce type d'éducation est le moyen d'accès à l'éducation formelle pour les 

personnes qui ont dû interrompre leur parcours scolaire tout au long de leur vie. Dans une étude 

précédente avec la population de l'EJA (CARDOSO, 2007), entre autres difficultés pour la 

permanence dans cette modalité d'enseignement, des limites ont été identifiées pour apprendre 

le contenu enseigné, impossibilité de concilier travail et études, et principalement, honte de ne 

pas savoir lire et écrire. Ces résultats nous ont permis de formuler l’hypothèse selon laquelle, 

dans les raisons de l’abandon des cours de l’EJA, il y aurait des obstacles qui seraient, d'une 

part, une conséquence des conditions matérielles de la vie et, d'autre part, de l'ordre du 

symbolique. Ainsi, dans cette recherche, nous avons cherché à identifier les obstacles matériels 

et symboliques qui causent l’abandon des élèves du secondaire du Programme national 

d'intégration de la formation professionnelle avec l'éducation de base en mode d’éducation des 

jeunes et des adultes (Proeja/Setec/MEC), à l'Institut fédéral de l'éducation, de la science et de 

la technologie de Rio Grande do Norte (IFRN). Du point de vue théorique, le soutien a été 

recherché dans la Théorie des Représentations Sociales, par Serge Moscovici, et dans la 

Praxéologie Sociale de Pierre Bourdieu. Dans le premier cas, cette théorie a permis de connaître 

les représentations sociales que partage la population enquêtée par rapport à l'Education et à 

l'IFRN, éléments symboliques qui ont guidé leur retour à la vie scolaire. Dans le second cas, les 

concepts d'effets de lieu et de violence symbolique ont permis de mettre en évidence les 

conditions matérielles de vie qui freinent la permanence de cette population à l'école et les 

conséquences de la violence symbolique exercée par l'école qui la conduit à abandonner. Le 

locus d'observation était le campus de l'IFRN situé dans la zone nord de Natal, le seul à offrir 

Proeja au moment de la recherche. Le principal outil de collecte de données a été l'entretien 

semi-structuré avec des étudiants qui ont abandonné leurs études, des professeurs qui 

enseignaient dans le Proeja et des directeurs de l'IFRN. L'univers de recherche était composé 

de treize étudiants «décrocheurs», quatre professeurs et cinq directeurs. La méthode d'analyse 

des entretiens était l'analyse catégorielle du contenu (BAUER, 2002, BARDIN, 2000, 

FRANCO, 2012). Des données quantitatives ont été collectées dans le but de caractériser la 

population et de compléter les observations directes faites pendant le travail de terrain. Les 

résultats indiquent que l’abandon n'est pas limité, comme le divulguent les données d’IFRN, au 

phénomène d'évasion ou de simple abandon du parcours; la décision qui conduit à la désistance 

implique un processus long, stressant et douloureux qui révèle comment les conditions 

matérielles de la vie sont confondues avec les processus psychosociaux qui sont à la base de la 

souffrance symbolique vécue par la population étudiée, en raison des effets du lieu et de la 

violence symbolique produite d'une manière qui n'est pas du tout consciente par les agents 

médiateurs institutionnels, puisqu'ils agissent comme des reproducteurs de la culture scolaire 

légitime qui classe d'une manière inférieure la population qu’ils cherchent à recevoir. 

 

Mots-clés: Éducation des jeunes et des adultes. Représentations sociales. Violence symbolique. 

Proeja. IFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil caracteriza-se pela descontinuidade e 

pela vinculação a tímidas e ineficazes políticas públicas que não têm conseguido dar conta, nas 

últimas décadas, da demanda potencial e do cumprimento do direito de todos à educação, 

conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). No país, uma 

parcela expressiva da população com idade a partir de 15 encontra-se excluída dos sistemas 

escolares e em constantes processos de descontinuidade. De acordo com a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio (Pnad) de 2015, a taxa de analfabetismo da população de 15 anos 

em diante atingia 8% do total dessa faixa etária, sendo 8,3% entre os homens e 7,7% entre as 

mulheres. Trata-se, portanto, de jovens e adultos sem acesso à escolarização e, por conseguinte, 

excluídos dos processos educativos formais.  

Para Ireland (2011), na realidade nacional, a EJA tem sido vista como o direito à 

escolaridade em reconhecimento à grande dívida histórica para com os jovens e adultos não 

escolarizados. A compreensão do referido autor sobre a aprendizagem é de que esta deve se dar 

de forma contínua, englobando todas as fases da vida, e não apenas durante a infância e a 

juventude. Em entrevista ao portal do professor do Ministério da Educação (MEC), em 15 de 

maio de 2011, Ireland (2011, sp.) esclareceu que a aprendizagem é “[...] um marco conceitual 

e um princípio organizador de todas as formas de educação, baseada em valores inclusivos, 

emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de 

uma sociedade do conhecimento” e que deve ser viabilizada a todos, essencialmente à EJA.  

A Educação de Jovens e Adultos, parte constituinte da educação básica obrigatória, 

representa, pois, uma nova possibilidade de acesso ao direito à educação escolar sob um novo 

olhar, com práticas pedagógicas próprias, de modo a atender as especificidades desse público. 

Conforme diz a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) 9394/96, em seu Artigo 

5º, o acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, podendo qualquer 

cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe 

ou outra legalmente constituída acionar o poder público para exigi-lo. 

As preocupações e orientações nacionais para a EJA se somam às recomendações 

internacionais, como aquelas advindas da 5ª Conferência Internacional sobre Educação de 

Jovens e Adultos (Confintea), realizada em Hamburgo/Alemanha (julho/1997). Esta foi 

precedida pela Conferência Regional Preparatória da América Latina e Caribe, realizada no 

Brasil em janeiro de 1997, que estabeleceu novas orientações para a modalidade de ensino, 
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considerando principalmente os processos de transformações socioeconômicas e culturais 

ocorridas nas últimas décadas do século XX. A Confintea faz a ressalva de que, diante das 

transformações oriundas da reestruturação flexível (produtivista-capitalista), torna-se 

necessário levar em conta o desenvolvimento das sociedades, que exige de seus membros maior 

capacidade para descobrir e solucionar problemas, requerendo, portanto, a potencialização de 

conhecimentos e aprendizagens de forma global e permanente. A partir dessa compreensão, a 

Confintea (1997) definiu orientações consideradas imprescindíveis para intermediar o ensino 

na EJA e que serão destacadas no capítulo 2, quando trazemos alguns dados relativos a essa 

modalidade.  

Não obstante as orientações e investimentos nacionais nessa modalidade, há elevados 

índices de evasão (termo oficialmente utilizado), de pessoas que interrompem, mais uma vez, 

os estudos que já foram outras vezes interrompidos. Tal fato dificulta ao país atingir as suas 

metas nesse âmbito e atender aos objetivos definidos nas conferências internacionais. 

Em estudo realizado durante o curso de mestrado (CARDOSO, 2007), investigamos 

quais razões/motivos provocavam a desistência1 escolar de alunos da Educação de Jovens e 

Adultos, em processo inicial de aprendizagem da língua escrita. Para embasar a referida 

investigação, recorremos ao aporte teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais, 

elaborada por Serge Moscovici, pois buscávamos conhecer como a desistência era encarada 

simbolicamente pelos nossos sujeitos. 

Os resultados atribuídos pelos alfabetizandos da EJA, nos permitiram identificar vários 

sentidos para a desistência, que constituíram as seguintes categorias: dificuldades de 

aprendizagem; exposição do não saber, evidenciada por meio de sentimentos como vergonha, 

humilhação, tristeza, constrangimentos, culpa; trabalho, cansaço e doenças. 

Na atividade docente como alfabetizadora da EJA de escolas públicas, durante o período 

do mestrado e antes de ingressarmos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN), vivenciamos a procura, a insistência e um grande anseio de 

jovens e adultos pela aprendizagem da leitura e da escrita. Muitos chegavam à escola após o 

período das matrículas e, mesmo não sendo possível realizá-la pelo fato de não haver vagas, 

insistiam em ficar, porque, diziam, necessitavam daquele conhecimento. Era comum, então, 

ouvirmos: “não tem problema de ficar em pé, mas eu queria ficar”.  

                                                 
1 Nossa opção pelo termo desistência (tanto nessa investigação quanto no curso de mestrado) se deu em virtude 

de sua coerência com as teorias por nós adotadas, e se encontra explicitada no capítulo 4. 
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No dia a dia com os jovens e adultos, percebíamos o quanto se sentiam satisfeitos por 

estarem na escola tentando “recuperar o tempo perdido”, como repetiam. Entretanto, no 

decorrer do ano letivo, aqueles aprendizes iam se afastando e, ao final do ano, eram poucos os 

que concluíam aquela etapa do ensino básico.  

No momento, exercendo a função de pedagoga no IFRN, verificamos também que há 

elevados índices de desistência no Ensino Médio do Programa Nacional de Integração da 

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

só no instituto, mas em toda a rede federal de Educação Profissional e Tecnológica, mesmo 

sendo essa oferta bastante recente. No contato diário com alunos (as) do Proeja, o que mais 

aguçou nossa curiosidade foi o fato de ouvirmos queixas constantes sobre as diversas barreiras 

encontradas por eles, tais como dificuldades para aprender e para conciliar trabalho e estudo, 

dentre outras, além do desconforto de estar frente a frente com colegas e professores que detêm 

mais conhecimentos que eles -  realidade semelhante à dos alfabetizandos de nosso estudo no 

mestrado. Tudo isso nos impulsionou a estudar o mesmo tema da desistência, mas, desta vez, 

no Ensino Médio profissionalizante ofertado pelo IFRN. 

 Dado o fato de termos explorado os sentidos atribuídos à desistência na fase do 

mestrado e apoiando-nos na Teoria das Representações Sociais, como já foi dito, a identificação 

dos sentimentos “vergonha, humilhação, tristeza, constrangimentos e culpa”, presentes nos 

discursos dos sujeitos, impulsionou-nos a buscar suporte teórico na Praxiologia, de Pierre 

Bourdieu, especialmente nos conceitos de efeitos de lugar e violência simbólica. Tal escolha 

teórica ocorreu porque, como alerta Domingos Sobrinho (2016), Moscovici não propõe um 

modelo que ajude a apreender as relações de poder simbólico que perpassam a construção das 

representações sociais. Assim, apenas pelo viés moscoviciano, não se pode compreender em 

profundidade o “sofrimento simbólico” - como denomina Domingos Sobrinho, amparando-se 

em Bourdieu - que experimentam os desistentes da EJA durante o processo de tomada de 

decisão ou antes e depois dela, a qual é fruto de um processo longo, tenso e doloroso, como 

veremos na apresentação dos resultados.  

Desse modo, tivemos como objetivo central da pesquisa conhecer os obstáculos de 

ordem material e simbólica que poderiam estar na base da produção da desistência. Para tanto, 

amparamo-nos nos conceitos de efeitos de lugar e de violência simbólica, de Pierre Bourdieu, 

que os explorou ao longo de sua obra, mas particularmente no livro A Miséria do Mundo, 

organizado por ele e lançado em 1993, na França, cujo intento maior foi o de dar voz àqueles 

que não são ouvidos e vivem em ambientes onde impera o sofrimento. Nele se destaca a miséria 
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da posição e da condição dos indivíduos no espaço social, miséria esta que se encontra na base 

das diferentes formas de sofrimento simbólico e violência simbólica. Essa situação é bem 

evidenciada pela nossa população nos seus ingressos ao sistema de ensino e egressos dele. 

 

Considerados como corpos (e indivíduos biológicos), os seres humanos estão, 

do mesmo modo que as coisas, situados em um lugar [...] e eles ocupam um 

espaço. O lugar pode ser definido absolutamente como o ponto do espaço 

físico onde um agente ou uma coisa se encontra situada, tem lugar, existe. 

Quer dizer, seja como localização, seja, sob um ponto de vista relacional como 

posição, como graduação em uma ordem. O lugar pode ser definido como a 

extensão, a superfície e o volume que um indivíduo ou uma coisa ocupa no 

espaço físico, suas dimensões, ou melhor, seu entulhamento (como às vezes 

se diz de um veículo ou de um móvel) (BOURDIEU, 2001, p. 160). 

 

Quanto à tese da violência simbólica, em particular identificada no campo educacional, 

ela remonta às ideias centrais de Bourdieu sobre a escola desde os livros Les héritiers (1964) e 

La reproduction (1970), escritos em parceria com Jean-Claude Passeron. Segundo esses 

autores, a escola não é uma instituição neutra que transmite um patrimônio cultural pertencente 

a toda a sociedade; numa sociedade de classes, sua função cultural não está dissociada da 

reprodução das estruturas sociais. Assim, a cultura considerada legítima é, na verdade, o 

arbitrário cultural dominante. Os alunos, devido à diversidade de suas origens sociais, chegam 

à escola em condições desiguais quanto à posse dos elementos dessa cultura, seja na forma de 

conhecimentos, habilidades, gostos, disposições e outros esquemas mentais necessários para 

decodificá-la. E a escola, ao tratá-los como iguais do ponto de vista formal, acaba por reproduzir 

as desigualdades iniciais: “Mais que isso, contribui para legitimá-las, na medida em que as 

diferenças nos desempenhos escolares, sob a aparência de neutralidade da escola e de suas 

formas de avaliação, são atribuídas ao mérito individual” (RESENDE, 2017, p. 327).  

O fracasso do estudante, diante dos veredictos da escola, acaba sendo, portanto, 

atribuído às suas debilidades, à falta de empenho, à ausência do dom para os estudos. No caso 

dos desistentes, essa situação é agravada pelo fato de ser um público de origem social, como 

temos dito, popular e fora da faixa etária para a qual se destina o nível de ensino no qual estão 

matriculados, em consequência de estarem afastados já há algum tempo da vida escolar. Sobre 

eles, se torna mais evidente a violência simbólica exercida pela escola, como demonstraremos 

ao longo da exposição. 

No tocante à Teoria das Representações Sociais, esta nos ajudou a entender por que os 

estudantes do Proeja/IFRN haviam retornado à sala de aula numa instituição que oferece não 

apenas a oportunidade de concluir o Ensino Médio propedêutico, mas também receber uma 
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formação para a atividade profissional, o que exige mais tempo e empenho por parte deles. Os 

resultados demonstram que nossa população compartilha uma valorização simbólica positiva 

tanto da educação formal, decorrente de um sentido hegemônico atribuído à educação na 

sociedade brasileira, quanto do próprio IFRN, uma instituição centenária, cuja origem remonta 

à Escola de Aprendizes Artífices de Natal. Essa escola foi inaugurada em 1910, com base no 

Decreto nº 7566, de 23 de setembro de 1909, do presidente Nilo Peçanha. O ato normativo 

possibilitou a criação, em todas as capitais dos estados da República, de uma unidade escolar 

para a formação de aprendizes artífices no âmbito do ensino profissional primário gratuito. Ao 

longo do tempo, não importa a denominação assumida pela instituição em cada etapa de sua 

trajetória - Escola Industrial Federal (EIF), Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte 

(Etfrn), Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-RN) e, principalmente a mais recente, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - o seu 

valor simbólico se manteve.  

A evidência de uma representação social da instituição IFRN construída e compartilhada 

pelos participantes (estudantes desistentes) se destaca pela presença nos discursos, não apenas 

de uma opinião sobre o objeto, associada a uma imagem sobre ele, mas também pela 

explicitação das atitudes que gostariam de tomar ou que efetivamente tomaram diante dele (o 

IFRN como objeto representacional). Como diz Jodelet (2001, p. 22-23), o ato de “representar 

ou se representar” corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um 

objeto, podendo ser esse tanto uma pessoa, coisa, acontecimento material, fenômeno natural, 

ideia, etc., “real ou imaginário”, mas sempre algo necessário à vida do sujeito: “Não há 

representação sem objeto”. Ademais, uma representação social não é apenas uma opinião ou 

uma imagem sobre determinado objeto, mas uma totalidade significante. 

 

Em sua riqueza como fenômeno descobrimos diversos elementos (alguns, às 

vezes, estudados de modo isolado): informativos, cognitivos, ideológicos, 

normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, etc. Contudo, estes 

elementos estão organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo 

sobre o estado da realidade. É esta totalidade significante que, em relação com 

a ação, encontra-se no centro da investigação científica, a qual atribui como 

tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la em suas dimensões, formas, 

processos e funcionamento (JODELET 2001, p. 21). 

 

 

Essas foram as bases teóricas principais que orientaram a construção do nosso objeto de 

estudo: os obstáculos materiais e simbólicos que contribuem para a produção do fenômeno da 

desistência no Proeja/IFRN. 
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O lócus de observação da pesquisa foi o campus do IFRN situado na zona norte de 

Natal, único a oferecer o Proeja à época de realização da pesquisa. O instrumento principal da 

coleta dos dados foi a entrevista semiestruturada, realizada com estudantes “desistentes” (que 

interromperam os estudos), professores que ensinam no Proeja e gestores do IFRN. O universo 

da pesquisa compôs-se, assim, de treze estudantes “desistentes”, quatro professores e cinco 

gestores (explicitamos quem são e por que conversamos com esse total de gestores no capítulo 

4).  

O método de análise das entrevistas foi a análise categorial de conteúdo (BAUER, 2002; 

BARDIN, 2000; FRANCO, 2012). Bardin (2000), ao tratar da análise de conteúdo, diz que esta 

pode ser aplicada a todas as formas de comunicação (mensagens) independentemente da 

natureza de seu suporte. Na análise de conteúdo, procura-se conhecer o que está nas 

“entrelinhas” ou não perceptível de imediato. Seria o equivalente a buscarmos outras realidades 

através das mensagens, tentando encontrar os sentidos que as constituem e que são permeados 

de conteúdos psicológicos, sociológicos, históricos e políticos (BARDIN, 2000). Em sua 

definição, a análise de conteúdo é  

 

[...] um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) 

(BARDIN, 2000, p. 38). 

 

A partir das falas dos estudantes desistentes e demais participantes, por conseguinte, 

recorremos ao método de análise de conteúdo proposto por essa autora, que apresenta, dentre 

outras técnicas, as análises temática e categorial. Na primeira, buscam-se os significados ou 

conteúdo semântico das mensagens. Nesse tipo de análise, é possível investigar os núcleos de 

sentido constitutivos na comunicação, permitindo “descobrir” e encontrar temas de 

significação. Tema, na acepção da autora, refere-se a uma unidade de significação. Tamanhos 

e limites não correspondem, especificamente, à extensão de frases ou parágrafos. O que 

determina um tema não são correspondentes linguísticos, mas afirmações que tratam de um 

mesmo sentido (BARDIN, 2000). Na segunda, realizam-se desmembramentos do texto em 

subunidades semânticas, formando-se, assim, as categorias por reagrupamentos semelhantes. A 

categorização pode se dar a partir de temas que surgiram na análise temática, o que agiliza e 

torna mais eficaz a categorização. 
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Quanto à exposição dos resultados, nosso texto está distribuído em cinco capítulos e as 

considerações. No capítulo 2, fazemos um levantamento de determinações legais (tendo por 

base as Constituições Federais) quando se referiram à Educação de Jovens e Adultos no país, 

com ênfase nos anos após a Ditadura Civil Militar. Falamos das principais políticas e projetos 

destinados, nas últimas décadas, a reintegrar os jovens e adultos que, por diversas razões e em 

todo o país, tiveram de interromper a sua trajetória escolar. Em seguida, fazemos uma síntese 

sobre a Rede Federal de Educação Tecnológica em âmbito nacional para situar o IFRN e o 

Campus Natal Zona Norte e apresentamos com detalhes o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja/Setec/MEC) e sua implantação no Estado do Rio Grande do Norte. 

No capítulo 3, apresentamos os elementos centrais das teorias que embasam nossas 

análises e interpretações, a saber: a Teoria das Representações Sociais e a Praxiologia Social, 

de Pierre Bourdieu. Todavia, é no momento das análises e interpretações que evidenciamos de 

fato a sua contribuição para a nossa pesquisa.  

No capítulo 4, explicitamos em detalhes o trajeto metodológico, sobretudo o longo 

caminho percorrido para encontrar os desistentes e vencer, por vezes, as suas barreiras 

subjetivas para contarem a sua própria história, uma vez que foi muito comum ouvir a frase 

que, a nosso ver, expressa de imediato uma reação defensiva: “Eu não desisti, eu tranquei!”. 

Nesse capítulo, apresentamos também como construímos uma breve descrição do perfil dos 

entrevistados, falamos de outros detalhes observados durante o trabalho de campo e expomos 

a análise categorial de conteúdo adotada. 

No capítulo 5, exploramos as razões da desistência, procurando fazer sobressair a força 

interpretativa dos conceitos de efeitos de posição e violência simbólica, que sustentam a nossa 

hipótese de partida. Demonstramos também a pertinência de utilizar o conceito de 

representação social para destacar como o valor simbólico positivo atribuído ao IFRN se 

relaciona com a produção do fenômeno explorado por Serge Moscovici em sua teoria. Por 

último, destacamos a nossa tese: os resultados indicam que a desistência não se resume, como 

divulgam os dados do IFRN, ao fenômeno da evasão ou ao simples abandono do curso. A 

tomada da decisão que leva à desistência envolve um processo longo, tenso e sofrido, revelando 

como as condições materiais de vida se confundem com os processos psicossociais e subjetivos 

que estão na base do sofrimento simbólico experimentado pela população investigada. Esse 

sofrimento decorre dos efeitos de lugar e da violência simbólica produzida de maneira não de 
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todo consciente pelos agentes mediadores institucionais, porquanto atuam como reprodutores 

da cultura escolar legítima, que classifica de modo inferiorizado a população que busca acolher. 

Por fim, encerramos com as considerações, que sintetizam o todo apresentado, e 

apontamos aspectos da realidade investigada que podem ser explorados por novas pesquisas, 

considerando os limites e recortes adotado neste estudo. Além disso, a partir dos resultados 

encontrados, compreendemos como possíveis desdobramentos possibilidades de formação 

docente àqueles que atuam no Proeja/IFRN, assim como na equipe técnico-pedagógica/Etep da 

instituição. 
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2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SOB A ÓTICA DE ORIENTAÇÕES 

LEGAIS  

 

Neste capítulo trazemos referências à temática, como descrito no próprio título, tendo 

por base o que foi determinado nas Constituições Federais de 1824, 1934, 1946, (na Emenda 

Constitucional de 1969 à Constituição de 1967), 1967 e 1988. Ressaltamos que nossa intenção 

não foi fazer uma abordagem cronológica relativa a essa modalidade de ensino, mas situar o 

leitor especificamente sobre a escolarização formal para os adultos a partir de prescrições 

previstas nas Constituições supramencionadas. 

A organização institucional da escola no período colonial (1500 a 1822), do século XV 

ao início do século XIX, excluiu das instituições de ensino e, consequentemente, do mundo 

letrado milhões de brasileiros. Crianças, negros, índios, homens e mulheres não tinham direito 

à aprendizagem formal veiculada pelas escolas. Essa realidade produziu, desde então, um índice 

elevado de pessoas sem condições de ler e escrever o próprio nome.  

Estudos apontam que a educação de adultos remonta aos tempos coloniais, quando os 

religiosos exerceram uma ação educativa missionária com esse público, a qual teve 

continuidade também no período imperial - 1822 a 1889 (MOURA, 2004; ROMANELLI, 

1985). Com a maior parte da população sem acesso à escolarização, a Constituição Federal de 

1824 passou a garantir a “instrução primária para todos os cidadãos”, prerrogativa que foi 

ganhando espaço nas sucessivas constituições brasileiras. Mesmo com essa determinação legal, 

o analfabetismo continuou elevado por mais de seis décadas. De acordo com os dados de 

Almeida (2000), citado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep, 2004), em 1886, a população brasileira escolarizada era de apenas 1,8%, dado expressivo 

para possibilitar a inferência de que 98,2% não tinham a apropriação da leitura e escrita. 

No que concerne a esses índices há informações divergentes na literatura consultada: 

posto que em Leal et al. (1996), consta que, no início da República, 90% da população adulta 

não sabia ler e escrever; de acordo com Moura (2004), esse contingente era de 82,6%. 

Considerando que as duas autoras se referem ao mesmo período (início da República), constata-

se uma diferença significativa entre os dois dados, visto que o total de pessoas alfabetizadas era 

de 10% na primeira fonte e de 17,4% na segunda. Apesar de esses dados não serem precisos, 

de todo modo indicam a grande quantidade de pessoas que não tinham o domínio da leitura e 

da escrita naquele período. Segundo Moura (2004), após a proclamação da República (1889), 

o país passou por transformações estruturais no âmbito político, entretanto, o mesmo não se deu 
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com relação ao quadro educacional, que manteve os privilégios para as classes dominantes e, 

como consequência, o percentual de adultos analfabetos continuava elevado. 

Somente a partir de 1940 e por meio da Constituição de 1934, criou-se uma política 

nacional garantindo a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário a todos, incluindo os 

adultos. A referida Constituição determinou, em seu Artigo 150, parágrafo único, alínea a, que 

o ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória deveria ser extensivo aos adultos 

(BRASIL, 1934, p. 34).  

A Constituição de 1946, por sua vez, ampliou o alcance dessa obrigatoriedade da 

educação e da cultura como um direito de todos, esclarecendo que o ensino é de 

responsabilidade dos poderes públicos. O Artigo 168, inciso III, trouxe a determinação de que 

a legislação deveria adotar, dentre outros princípios, o de que as empresas industriais, 

comerciais e agrícolas que trabalhavam com mais de cem pessoas estavam “obrigadas a manter 

ensino primário gratuito para seus servidores e os filhos destes” (BRASIL, 1946, p. 30).  

Diante de níveis ainda bastante elevados de pessoas não alfabetizadas, o Governo tentou 

(na época) outras iniciativas a fim de alfabetizar jovens e adultos, criando: 

• o Fundo Nacional de Ensino Primário (FNEP/1942), que tinha por objetivo 

ampliar a educação primária, de modo a incluir o ensino supletivo para adolescentes 

e adultos;  

• o Serviço de Educação de Adultos (SEA/1947), cuja finalidade era orientar e 

coordenar os planos anuais do ensino supletivo para adolescentes e adultos 

analfabetos;  

• a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA/1947), que teve 

grande importância como fornecedora de infraestrutura aos estados e municípios 

para atender à educação de jovens e adultos; 

• a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER/1952) e a Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo (CNEA/1958), ambas de curta duração e com 

poucas realizações (BRASIL, 1997, p. 14). 

 

Dentre essas tentativas de promover a alfabetização, a Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (Ceaa), em 1947, na vigência do primeiro governo após a 

redemocratização, se propôs alfabetizar num período de três meses. Nos primeiros anos, a 

referida campanha atingiu resultados significativos, ampliando-se e estendendo-se em diversas 
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regiões do país, ao mesmo tempo em que foram criadas várias escolas supletivas por meio de 

esforços de profissionais da esfera administrativa e de voluntários (Ibidi., p. 20).  

Após essas tentativas, na década de 1960, surgiram programas de alfabetização que 

foram ganhando a configuração de educação popular, desenvolvida principalmente pelo 

educador Paulo Freire. Suas propostas tinham como foco as dimensões social, cultural e 

política, constituindo-se, assim, em um novo paradigma teórico e pedagógico que passou a ser 

adotado para alfabetizar.   

Para esse educador, era imprescindível considerar a realidade dos aprendizes a fim de 

se selecionarem temas a serem debatidos que fossem do interesse deles. A partir daí, seria 

desenvolvido o processo de escrita e leitura, implicando desse modo, uma renovação de 

métodos e procedimentos pedagógicos, considerados fundamentais para possibilitar a formação 

crítica e o despertar da conscientização. Essa nova proposta ficou conhecida como “O método 

Paulo Freire” (BRASIL, 2002).  

Tal método deveria partir de uma pesquisa prévia realizada pelo alfabetizador acerca da 

realidade das pessoas, do grupo com que ele iria trabalhar, para se chegar ao seu universo 

vocabular, conhecendo palavras que fizessem sentido para ele. Posteriormente, seria formado 

um conjunto com as palavras que contivessem diversos padrões silábicos, os quais seriam 

organizados de acordo com seu grau de complexidade. Assim, surgiriam as palavras geradoras 

e destas se iniciaria o estudo da escrita e da leitura (Ibidi., 2002). 

A tese defendida por Freire (2002) é de que a aprendizagem da leitura e da escrita pelo 

jovem e adulto não pode se dar de forma paralela ou quase paralela à realidade concreta deles, e 

sim que esse aprendizado 

 

[...] demanda a compreensão da significação profunda da palavra, [...] os 

alfabetizandos necessitam perceber a necessidade de um outro aprendizado: o 

de “escrever” a sua vida, o de “ler” a sua realidade, o que não será possível se 

não tomam nas mãos para, fazendo-a, por ela serem feitos e refeitos (FREIRE, 

2002, p. 18-19). 

 

Partindo da proposição de trabalhar a realidade problematizando-a, abria-se a 

possibilidade para esses homens e mulheres compreenderem que suas capacidades de produzir 

cultura poderiam ir além da cultura letrada. A intenção do autor em referência era fazê-los 

perceberem-se e assumirem-se como sujeitos da própria aprendizagem e, portanto, tornando-se 

também responsáveis por ela. Diante das submissões da cultura dominante em que vivem as 
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pessoas não alfabetizadas, Freire (2002) se preocupou em reconhecê-los como seres criativos, 

capazes e colaboradores do próprio processo de aprendizagem, esclarecendo, portanto, que eles 

 

[...] sabem que são seres concretos. Sabem que fazem coisas. Mas que às vezes 

não sabem, na altura do silêncio, em que se tornam ambíguos e duais, é que 

sua ação transformadora, como tal, os caracteriza como criadores e 

recriadores. Submetidos aos mitos da cultura dominante, entre eles o de sua 

“natural inferioridade”, não percebem, quase sempre, a significação real de 

sua ação transformadora sobre o mundo. Dificultados em reconhecer a razão 

de ser dos fatos que o envolvem, é natural que muitos entre eles, não 

estabeleçam a relação entre “não ter voz”, não “dizer a palavra” e o sistema 

de exploração em que vivem (FREIRE, 2002, p. 59-60). 

 

Na compreensão desse autor, a formação deve ser um instrumento para a constituição 

da cidadania. Para isso ser possível, a proposta central é de que o ensino deve se dar de forma 

dialógica e, nessa dialogicidade, Freire (2005) defende que os saberes dos educandos podem 

ser contextualizados com seus referentes sócio-históricos, culturais, afetivos e econômicos. A 

perspectiva pedagógica difundida pelo autor tem como forte componente ético o respeito do 

educador para com o educando.  

Essas novas concepções, advindas do pensamento pedagógico de Freire com sua 

proposta para alfabetizar adultos, favoreceram o surgimento de outras ações no intuito de 

promover a alfabetização com uma dimensão mais democrática e popular. Dentre essas ações 

destacaram-se: o Movimento de Educação de Base (MEB), ligado à Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB); o Movimento de Cultura Popular do Recife, que se iniciou em  1961; 

os Centros Populares de Cultura (CPC), ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE); a 

campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, iniciativa da gestão do prefeito Djalma 

Maranhão, na cidade do Natal/RN; e o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da 

Educação e Cultura, em 1964.  

No bojo dessas ações, estudantes, intelectuais, sindicatos e diversos grupos engajados 

pelo momento político da época organizaram o Plano Nacional de Alfabetização (PNA) e 

pressionaram o governo federal para sua aprovação, que se deu em janeiro de 1964. O PNA 

previa a disseminação para todo o Brasil de programas para alfabetizar seguindo a orientação 

pedagógica baseada na proposta de Paulo Freire. Para esse momento, o novo paradigma 

pedagógico trazia em sua essência 

 

[...] um novo entendimento da relação entre a problemática educacional e a 

problemática social. Antes apontado como causa da pobreza e da 

marginalização, o analfabetismo passou a ser interpretado como efeito da 
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situação de pobreza gerada por uma estrutura social não igualitária. Era 

preciso, portanto, que o processo educativo interferisse na estrutura social que 

produzia o analfabetismo. A alfabetização e a educação de base de adultos 

deveriam partir sempre de um exame crítico da realidade existencial dos 

educandos, da identificação das origens de seus problemas e das 

possibilidades de superá-los (BRASIL, 1997, p. 23).  

 

Contudo, essa efervescência em amenizar o que era conhecido como uma chaga 

nacional (o analfabetismo) foi interrompida com o Golpe Civil Militar, em abril de 1964. Todas 

as ações com esse intuito foram suspensas e muitos dos promotores da educação popular 

sofreram repressão, exílio e prisões. Mesmo assim, algumas iniciativas continuaram sendo 

desenvolvidas em igrejas, associações de moradores, organizações de base local e outros 

espaços comunitários, influenciadas pelas concepções da educação popular, que enfatizavam a 

consolidação de direitos democráticos suprimidos pela Ditadura.  

A preocupação nacional com o analfabetismo e a escolarização da população passaram 

a constar nas Constituições de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 (BRASIL, 1967; 

BRASIL, 1969), nos Artigos 170 e 178, que trouxeram respectivamente, referências para se 

prover o ensino primário gratuito a trabalhadores:  

 

Art. 170 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a 

manter, pela forma que a lei estabelecer, o ensino primário gratuito de seus 

empregados e dos filhos destes. Parágrafo único - As empresas comerciais e 

industriais são ainda obrigadas a ministrar, em cooperação, aprendizagem aos 

seus trabalhadores menores (BRASIL, 1967, p. 45).  

 

Art. 178 - As emprêsas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a 

manter o ensino primário gratuito de seus empregados e o ensino dos filhos 

dêstes, entre os sete e os quatorze anos, ou a concorrer para aquêle fim, 

mediante a contribuição do salário-educação, na forma que a lei estabelecer. 

Parágrafo único: As emprêsas comerciais e industriais são ainda obrigadas a 

assegurar, em cooperação, condições de aprendizagem aos seus trabalhadores 

menores e a promover o preparo de seu pessoal qualificado (BRASIL, 1969, 

p. 48-49). 

 

As duas Constituições, confirmam o que a de 1934 já havia estabelecido, no sentido de 

garantir o ensino primário gratuito aos adultos. Todavia, mesmo com as prerrogativas 

estabelecidas pela legislação, ainda existia um contingente expressivo da população excluído 

do mundo letrado, como expomos no início dessa seção.  

Com a supressão dos programas mencionados anteriormente e para enfrentar o problema 

do analfabetismo, o Governo Civil Militar, entre os anos de 1965 e 1971, promoveu a expansão 

da Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC), entidade educacional dirigida por evangélicos, que 
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surgiu em Recife (PE). Nesse intervalo, mais precisamente em 1967, foi criado o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral), propagado como uma “campanha nacional maciça de 

alfabetização e de educação continuada para jovens e adultos” (BRASIL, 2002, p. 15). O 

Mobral se expandia e diversificava sua atuação por todo o país. Até a década de 1980, não 

parava de crescer, criando o Programa de Educação Integrada (PEI), que condensava o então 

ensino primário em poucos anos, abrindo a perspectiva de continuidade dos estudos para os 

recém-alfabetizados do Mobral. Segundo Pereira (2004), o Mobral tinha como objetivo central 

criar um contingente de mão de obra para as empresas mediante relações estabelecidas entre a 

alfabetização e as necessidades econômicas do país, o que, segundo sua ótica, imprimia nos 

projetos de alfabetização concepções assistencialistas e conservadoras.  

Para dar continuidade aos investimentos relativos ao problema do analfabetismo, o 

Governo por meio do MEC, promoveu a implantação dos Centros de Ensino Supletivo (CES), 

cujo objetivo era atender a todos os alunos – incluindo os egressos do Mobral – que quisessem 

concluir os estudos, uma vez que, esses egressos estariam fora da idade permitida para sua 

conclusão nas séries iniciais do ensino de primeiro grau.  

No final dos Governos Civil Militar (1964 -1985), na década de 1980, o MEC lançou o 

III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (PSECD), de 1980 a 1985, que tinha, dentre 

seus objetivos, instituir “a educação como direito fundamental para a conquista da liberdade, 

da criatividade e da cidadania” (BRASIL, 2002, p. 16). A partir de então, novos programas de 

caráter compensatório surgiram como mais uma tentativa de possibilitar a escolaridade àqueles 

que não haviam conseguido na infância. 

Dentre as iniciativas concretas, foi aprovada a lei 5.692/71, que, em seu Artigo 25, § 2º, 

determinava: que os cursos supletivos poderiam ser ministrados em classes presenciais ou 

mediante a utilização de rádios, televisão, correspondência e outros meios de comunicação que 

permitissem alcançar o maior número de alunos; e que cursos e exames seriam organizados 

pelos sistemas estaduais, de acordo com seus Conselhos de Educação. Percebe-se, nesse 

período, que se anunciava alguma flexibilidade curricular, a partir da preocupação de que o 

ensino fosse adequado ao “tipo especial de aluno a que se destina” (BRASIL, 1971). Conforme 

o Parecer n.º 699/72, o ensino supletivo deveria pautar-se a partir de quatro funções:  

 

[...] a suplência, ou seja, a substituição compensatória do ensino regular pelo 

supletivo via cursos e exames com direito a certificação de ensino de 1º grau 

para maiores de 18 anos, e de ensino de 2º grau para maiores de 21 anos; o 

suprimento, ou complementação da escolaridade inacabada por meio de 
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cursos de aperfeiçoamento e de atualização; a aprendizagem; e a qualificação 

(BRASIL, 2002, p. 16).  

 

Após a Ditadura Civil Militar, cujo último presidente foi o general João Baptista de 

Oliveira Figueiredo, o Mobral foi extinto, já no governo José Sarney, por meio do Decreto n° 

91.980 de 25 de novembro de 1985. Em seguida, implantou-se a Fundação Nacional para a 

Educação de Jovens e Adultos, a chamada Fundação Educar, que deveria, dentre outras funções, 

fomentar o atendimento às séries inicias do 1º grau, a produção de material e a avaliação de 

atividades. Entretanto, com sua extinção em 1990, órgãos públicos, entidades civis e outras 

instituições tomaram para si a responsabilidade da educação de jovens e adultos.  

Com o fim do regime ditatorial, as tentativas para resolver a problemática do 

analfabetismo na sociedade brasileira avançaram em termos de legislação, com a Constituição 

Federal de 1988, a qual determinou, no Artigo 205, que a educação é direito de todos, dever do 

Estado e da família e que “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 76). No Artigo 206, inciso I, ao tratar sobre o 

ensino, determina que ele será ministrado com base em princípios de igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. No Artigo 208, inciso I, assegura que o Ensino 

Fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. Referindo-se ainda à educação, no Artigo 214, a Constituição estabelece o plano 

nacional de educação que visa à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis ao Poder Público o dever de conduzir à erradicação do analfabetismo e à melhoria da 

qualidade do ensino.  

Somente após a referida Constituição, o país retoma as discussões sobre a educação de 

jovens e adultos, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/9394/96. No 

Artigo 37, assegura o direito de jovens e adultos terem uma educação adequada às suas 

condições, explicitando que é dever do Poder Público garantir-lhes cursos e exames gratuitos e 

incluindo a Educação de Jovens Adultos (EJA) no sistema de ensino regular.  

Outra conquista da pressão nacional em defesa da educação para jovens e adultos 

materializou-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA estabelecidas no Parecer 

CNE/CEB nº 11/2000 e na Resolução nº 1/2000. Tais Diretrizes determinam a obrigatoriedade 

da oferta pública em instituições próprias para essa modalidade, tanto para o Ensino 

Fundamental como para o Médio, alertando para que a estrutura dos componentes curriculares 

e o modelo pedagógico devam considerar o perfil dos alunos e sua faixa etária.  
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A Resolução nº 1/2000, citada acima, abrange os processos formativos da Educação de 

Jovens e Adultos como modalidade da educação básica e estabelece ainda a necessidade de se 

assegurar a equidade baseada em componentes curriculares que possam promover formação 

igualitária e que restabeleça a igualdade de direitos e de oportunidades em face do direito à 

educação e do respeito às diferenças. Determina ainda que se identifique e se reconheça no 

jovem e adulto sua alteridade no processo formativo, valorizando-o em seus méritos e 

auxiliando-o em seus conhecimentos e valores. Atentando-se para a disposição adequada na 

distribuição dos componentes curriculares, principalmente no que diz respeito às peculiaridades 

e às necessidades de tempos e espaços dos estudantes, de modo a não terem prejuízos no 

processo formativo em relação aos da escola regular no ensino básico.  

Por conseguinte, o Parecer CNE/CEB nº11/2000, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para a EJA define também três funções para essa modalidade, que são 

denominadas de reparadora, equalizadora e qualificadora.   

A função reparadora diz respeito ao direito civil de acesso a um bem cultural e social 

negado por séculos, bem como sua restauração. Trata-se do direito de se ter uma escola de 

qualidade e o reconhecimento de igualdade ontológica de todo ser humano, não se devendo 

confundir reparação com suprimento.  

A função equalizadora busca abrir espaços aos trabalhadores, especialmente os que 

têm atividades manuais e demais segmentos sociais: donas de casa, migrantes, aposentados. As 

diretrizes fazem a ressalva nessa função ao esclarecer que:  

 

A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada 

seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de 

permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como uma 

reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos 

indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços 

da estética e na abertura dos canais de participação. Para tanto, são necessárias 

mais vagas para estes "novos" alunos e "novas" alunas, demandantes de uma 

nova oportunidade de equalização (BRASIL, 2002, p. 16).  

  

A função qualificadora abre oportunidade para as pessoas da terceira idade 

(considerando que os espaços geralmente são restritos para essa faixa etária) poderem 

desenvolver seu potencial e experiências vivenciadas. A perspectiva é de propiciar a todos a 

atualização de conhecimentos ao longo da vida de forma permanente, constituindo-se, assim, 

na possibilidade de criação de uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a 

igualdade e a diversidade. 
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As preocupações e as orientações nacionais para a EJA se somam às recomendações 

internacionais, como por exemplo, aquelas advindas da 5ª Conferência Internacional sobre 

Educação de Jovens e Adultos (Confintea), realizada em Hamburgo/Alemanha, em julho de 

1997, e da Conferência Regional Preparatória da América Latina e Caribe, realizada no Brasil 

em janeiro de 1997. Os documentos produzidos pela Confintea sugerem novas orientações para 

a EJA, considerando principalmente os processos de transformações socioeconômicos e 

culturais ocorridos nas últimas décadas do século XX decorrentes da reestruturação flexível que 

prepondera a produção capitalista. A Confintea faz a ressalva de que, diante das transformações, 

torna-se necessário levar em conta o desenvolvimento das sociedades, que exigem de seus 

membros maior capacidade para descobrir e solucionar problemas, necessitando, portanto, da 

potencialização de conhecimentos e aprendizagens de forma global e permanente. Dentre as 

orientações definidas na Confintea (1997), destacamos:  

a) a promoção do desenvolvimento de capacidades e competências para que os 

jovens e adultos compreendam as novas transformações científicas e tecnológicas, 

assim como seu impacto na vida social e cultural, numa perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, da solução pacífica de conflitos, da solidariedade, da 

erradicação de preconceitos culturais e discriminação, recorrendo-se, para isso, a 

uma educação intercultural;  

b) a elaboração e implementação de currículos flexíveis, que sejam diversificados 

e materializem necessidades e saberes dos estudantes, considerando suas realidades 

socioculturais, científicas e tecnológicas, além de garantirem uma cultura de 

questionamentos nos espaços educacionais e de reconhecimento e validação de suas 

experiências;  

c) o incentivo a estudantes e educadores para desenvolverem recursos de 

aprendizagem diversificados utilizando os meios de comunicação de massa, a fim 

de se promover a aprendizagem dos valores de justiça, solidariedade e tolerância, 

facilitando, desse modo, o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral dos 

alunos envolvidos na EJA (BRASIL, 2002, p. 19-20).  

Além disso, a Confintea definiu princípios norteadores para o desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem na EJA a seguir descritos: 

 

• a inserção num modelo educacional inovador e de qualidade, orientado para 

a formação de cidadãos democráticos, sujeitos de sua ação, valendo-se de 

educadores que tenham formação permanente para respaldar a qualidade de 

sua atuação;  
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• um currículo variado, que respeite a diversidade de etnias, de manifestações 

regionais e da cultura popular, cujo conhecimento seja concebido como uma 

construção social fundada na interação entre a teoria e a prática e o processo 

de ensino e aprendizagem como uma relação de ampliação de saberes;  

 

• a abordagem de conteúdos básicos, disponibilizando os bens socioculturais 

acumulados pela humanidade;  

 

• o acesso às modernas tecnologias de comunicação existentes para a melhoria 

da atuação dos educadores;  

 

• a articulação com a formação profissional: no atual estágio de globalização 

da economia, marcada por paradigmas de organização do trabalho, essa 

articulação não pode ser vista de forma instrumental, pois exige um modelo 

educacional voltado para a formação do cidadão e do ser humano em todas 

suas dimensões;  

 

• o respeito aos conhecimentos construídos pelos jovens e adultos em sua vida 

cotidiana (Ibidi., 2002, p. 20).    

 

Esses encaminhamentos e orientações da Confintea vêm se somar às discussões em 

âmbitos mais amplos, como o Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, coordenada por Jacques Delors. No referido relatório, Delors 

descreve que a educação deve se basear em quatro princípios e/ou pilares fundamentais: 

aprender a conhecer (adquirir conhecimento durante a vida); aprender a fazer (realizar tarefa, 

envolvendo competência profissional advinda de experiências); aprender a conviver 

(considerando o outro, o trabalho em equipe) e aprender a ser (a educação deve contribuir para 

despertar as potencialidades do indivíduo). Todos esses conceitos não podem ser entendidos de 

maneira isolada, ao contrário, são indissociáveis, interagindo entre si.  

Com base no que discorremos até aqui, nota-se que as discussões relativas à inclusão de 

pessoas não escolarizadas no sistema educacional brasileiro são amplas e envolveram 

sucessivas tentativas de se promover o acesso à educação como direito, por meio de políticas 

públicas ao longo da história. Conforme Paiva,  

 

A questão do direito envolve, inelutavelmente, a condição democrática, 

assumido pelas sociedades contemporâneas em processos históricos de luta e 

conquista da igualdade entre os seres humanos. No campo da educação, o 

direito e o exercício democrático têm sido permanentes temas em disputa. 

Especificamente na educação de jovens e adultos (EJA), a história não só 

registra os movimentos de negação e de exclusão que atingem esses sujeitos, 

mas se produz a partir de um direito conspurcado muito antes, durante a 

infância, esta negada como tempo escolar e como tempo de ser criança a 

milhões de brasileiros (PAIVA, 2006, p. 1). 
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Corroborando as ideias referentes ao direito à educação, o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos (PNEDH) de 2003 da Secretaria Especial de Direitos Humanos 

estabelece que a educação básica, como um primeiro momento do processo educativo ao longo 

de toda a vida, é um direito social inalienável do ser humano (Brasil, 2013). 

Nesse sentido, os esforços governamentais somados aos de instâncias internacionais 

(como a Confintea, por exemplo) e iniciativas da sociedade civil tentam encontrar soluções para 

a erradicação do analfabetismo. Contudo, na contemporaneidade, ainda há uma expressiva parte 

da população com idade igual ou superior a quinze anos excluída dos sistemas escolares, como 

também em constantes processos de descontinuidade. De acordo com a Pnad (2015) a taxa de 

analfabetismo das pessoas a partir de quinze anos de idade foi de 8% em relação ao total nessa 

faixa etária, sendo 8,3% entre os homens e 7,7% entre as mulheres, o que configura um índice 

significativo de jovens e adultos excluídos dos processos educativos formais (BRASIL, 

Ministério da Educação, 2016).  

Outro dado que consideramos necessário pontuar diz respeito à taxa de abandono no 

Ensino Médio regular, no Estado do Rio Grande do Norte em 2016. De acordo com informações 

do Inep/Seec/ATP/GAEE, essa taxa foi de 10,5% nas escolas estaduais e de 1,6% na rede 

federal. Esses percentuais poderão integrar os da população não alfabetizada, ampliando, assim, 

o público da EJA.  

Para Ireland (2011) no Brasil, a EJA tem sido vista como o direito à escolaridade em 

reconhecimento à grande dívida histórica para com os jovens e adultos não escolarizados. 

Conforme a compreensão do referido autor, a aprendizagem deve se dar de forma contínua, 

englobando todas as fases da vida, e não apenas durante a infância e a juventude. Em entrevista 

ao portal do professor/MEC, em 15 de maio de 2011, Ireland (2011, sp.) esclareceu que a 

aprendizagem é “um marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de 

educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo 

abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade do conhecimento” e deve ser 

viabilizada a todos, essencialmente a EJA.  

A Educação de Jovens e Adultos, conforme as Diretrizes, representa uma nova 

possibilidade de acesso ao direito à educação escolar sob um novo olhar, com práticas 

pedagógicas próprias, de modo a atender as especificidades desse público. As Diretrizes 

seguem, portanto, o estabelecido na LDB 9394/96, no que diz respeito ao acesso à educação 

básica obrigatória como um direito público subjetivo a qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 
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associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída, podendo assim, se exigir do Poder Público seu efetivo funcionamento. 

Com base no que discorremos, depreende-se que as tentativas para se incluirem jovens 

e adultos no sistema oficial de ensino fez parte da pauta nacional tanto em instâncias 

governamentais como na sociedade civil ao longo da história, suscitando, por vezes, o 

surgimento de políticas públicas para essa população. Percebemos, entretanto, com essas 

estatísticas sobre o abandono escolar (INEP, 2016), que se faz necessário compreender de 

maneira aprofundada o que ocasiona tal fenômeno. Isso significa irmos além de problemas de 

infraestrutura da escola pública, como falta de condições de trabalho, professores mal 

remunerados, dentre outras, que já conhecemos.  

Assim sendo, consideramos relevante estudar/conhecer outros aspectos relacionados ao 

fenômeno da desistência, como as causas e motivos a partir dos principais sujeitos, os 

estudantes, que são as maiores vítimas - no dizer bourdieusiano - da instituição escolar. Nisso 

consiste a investigação que realizamos neste estudo e que será explicitada ao longo do texto.  

 

2.1 OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

NO BRASIL: CONTEXTUALIZAÇÃO   

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem origem, em sua 

maioria, nas dezenove Escolas de Aprendizes e Artífices instituídas pelo Decreto presidencial 

nº 7.566, de 1909, assinado por Nilo Peçanha, então Presidente da República. A fundação dessas 

escolas marca a implantação do ensino profissional federal no Brasil, que, no decorrer da 

história, passou por diversas mudanças tanto de cunho administrativo como pedagógico 

(SILVA et al., 2009). 

Tais escolas eram subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e 

Comércio e, em 1930, passaram a ser supervisionadas pelo Ministério da Educação e Saúde 

Pública, criado no mesmo período. Em 1937, por meio da Lei 378, foram transformadas em 

liceus industriais (Op. Cit. SILVA et al., 2009).  

Em 1942, por meio do Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, os liceus foram 

transformados em Escolas Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação profissional 

em nível equivalente ao do secundário. A economia brasileira, à época, altera seu eixo centrado 

no modelo agrário exportador, para o nacional-desenvolvimentista, de modo que, no ano de 

1959, as Escolas Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias e passaram a ser 
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denominadas Escolas Técnicas Federais. Essas instituições ganharam autonomia didática e de 

gestão. Com isso, intensificou-se a formação de técnicos, mão de obra indispensável diante da 

aceleração do processo de industrialização (BRASIL, 2008).  

Conforme Pereira (2003), em 1978, as escolas federais do Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e Paraná foram transformadas em Centro Federais de Educação Tecnológica (Cefet). Essa 

mudança conferiu àquelas instituições mais uma atribuição, formar engenheiros de operação e 

tecnólogos.  

Ainda segundo o autor, na segunda metade dos anos 1990, o movimento das instituições 

federais de educação tecnológica também sinalizava mudanças. Esse processo se desencadeou 

em algumas instituições da Rede, com o objetivo de promover uma reforma curricular que não 

se restringisse à elaboração de novos currículos técnicos, mas que fossem construídos numa 

nova perspectiva pedagógica visando atender as demandas locais e regionais.  

Em meio às transformações da educação profissional, retomou-se, em 1999, o processo 

de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica 

(Cefet), iniciado em 1978 (BRASIL, 2008). 

De acordo com a Setec/MEC, de 1909 a 2002 foram construídas 140 escolas técnicas 

federais no país. E, de 2003 a 2016, passou-se para mais de 500 novas unidades, totalizando 

644 campi funcionando em 568 municípios, como ilustra a figura 1. A Setec/MEC contabilizou 

até maio de 2016, 38 institutos federais com oferta de cursos no Ensino Médio integrado, 

Superior de tecnologia e Licenciaturas. Conta-se, ainda na rede, dois Cefets, 25 escolas 

vinculadas a universidades federais, o Colégio Pedro II e uma universidade tecnológica que não 

aderiram aos institutos federais, mas oferecem educação profissional em todos os níveis.  
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Figura 1 ‒ Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - 

Em unidades 

 

 

Fonte: Setec/MEC (site da rede federal).  

 

Esse processo de expansão da rede federal evidenciou a necessidade de se discutir a 

forma de organização dessas instituições e de se explicar seu papel no desenvolvimento social 

do país, resultando disso, mais tarde, a criação de um novo modelo de instituição de educação 

profissional e tecnológica, através da Lei nº 11.892, publicada em 29/12/2008. Tal lei instituiu 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. Para Silva et al (2009, p. 8), “os novos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia geram e fortalecem condições estruturais necessárias ao 

desenvolvimento educacional e socioeconômico brasileiro”. 

  Ainda nessa direção, Pacheco (2010) indica que o instituto federal 

 

[...] aponta para um novo tipo de instituição, identificada e pactuada com o 

projeto de sociedade em curso no país. Representa, portanto, um salto 

qualitativo em uma caminhada singular, [...]. Trata-se de um projeto 

progressista que entende a educação como um compromisso de transformação 

e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes de modificar a vida 

social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto da experiência 

humana, proposta incompatível com uma visão conservadora de sociedade. 

Trata-se, portanto, de uma estratégia de ação política e de transformação social 

(PACHECO, 2010, p. 16).  

 

Vale ressaltar também que a Lei 11.892/2008 explicita, em seu Artigo 6º, as finalidades 

e características constituintes dos institutos federais, descritas a seguir: 
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- ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional 

nos diversos setores da economia e com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional; 

- desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e às peculiaridades regionais; 

- promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e à educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão; 

- orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e do fortalecimento 

dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 

mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no 

âmbito de atuação do instituto federal; 

- constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 

de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 

crítico, voltado à investigação empírica; 

- qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

- desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

- realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, 

o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

- promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (Op. cit., p.37). 

Nessa configuração de instituto, sua atuação se dá em todos os níveis e modalidades da 

educação profissional, com o compromisso de colaborar com o desenvolvimento integral do 

cidadão trabalhador, devendo articular todos os princípios fundamentais do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Este defende: visão sistêmica da educação; enlace da 

educação com o ordenamento e o desenvolvimento territorial; e aprofundamento do regime de 

cooperação entre os entes federados em busca da qualidade e da equidade. Essa forma de 

organização educacional abre novas perspectivas para o ensino Médio Técnico, por meio de 

uma combinação do ensino de ciências, humanidades e educação profissional e tecnológica.  
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Intencionando o cumprimento da missão para a qual foram criados, os institutos federais 

orientam, para a construção de seus projetos pedagógicos, que se adotem as seguintes diretrizes:  

a) atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, compreendendo as 

especificidades dessas dimensões e as interrelações que caracterizam sua 

indissociabilidade;  

b) compreensão da pesquisa ancorada nos princípios científicos, de modo a 

consolidar a construção da ciência e o desenvolvimento da tecnologia, 

valorizando e permitindo a atitude de questionamento diante da realidade 

imprescindível à formação da autonomia intelectual, e, dessa maneira, 

proporcionar ao indivíduo uma educação que possibilite o desenvolvimento de 

sua capacidade para gerar conhecimentos a partir de uma prática interativa com 

a realidade;  

c) promoção de atividades de extensão como forma de diálogo permanente e 

amplo com a sociedade;  

d) entendimento de que o conhecimento deve se dar de forma ampla, nas 

diferentes dimensões da vida humana, integrando ciência, tecnologia, cultura e 

conhecimentos específicos, constante nas propostas pedagógicas dos cursos de 

graduação (licenciaturas, engenharias e superiores de tecnologia) e pós-

graduação sob a perspectiva de ultrapassagem do limite traçado pelas disciplinas 

convencionais;  

e) garantia aos sujeitos/estudantes das condições de interpretar e compreender a 

sociedade para contribuir no exercício da cidadania, numa perspectiva de um 

país fundado na justiça, na equidade e na solidariedade;  

f) atenção para a organização de itinerários formativos que permitam o diálogo 

entre os diferentes cursos da educação profissional e tecnológica (formação 

inicial e continuada, técnica de nível médio e de graduação e pós-graduação 

tecnológica), ampliando as possibilidades de formação vertical, no intuito de 

contribuir para a elevação de escolaridade e facilitar a formação continuada;  

g) articular e sintonizar os currículos com as demandas sociais, econômicas e 

culturais locais, permeando-os com questões da diversidade cultural e 

preservação ambiental, tendo como princípio a ética e a responsabilidade. 

Segundo Pacheco (2010), a formação humana e cidadã precede a qualificação para a 

laboralidade. Esta, por sua vez, requer o compromisso de assegurar aos profissionais formados 
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a capacidade de manter-se em desenvolvimento. Na atual configuração de institutos federais, a 

educação profissional e tecnológica, segundo sua compreensão, precisa ter como orientação 

para o ensino, a pesquisa e extensão a  

 

[...] integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões 

indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da 

capacidade de investigação científica, essencial à construção da autonomia 

intelectual (PACHECO, 2010, p. 15). 

 

Nessa direção, Silva et al., (2009) enfatizam que os institutos federais poderão 

possibilitar a inclusão e a ampliação de acesso ao conhecimento, na intenção de promover 

justiça social.  

Diante do exposto, fica perceptível que as redes federais passaram por sucessivas 

transformações ao longo do tempo, acompanhando os aspectos políticos e econômicos do país, 

bem como a demanda por educação profissional tecnológica. Nesse sentido, a sua expansão 

corrobora a ampliação da formação que não se destina apenas à execução de tarefas laborais, 

mas à autonomia intelectual e à emancipação humana. 

 

2.1.2 O IFRN e o Campus Natal Zona Norte 

 

Atualmente denominado de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte/IFRN, a instituição centenária, passou por várias transformações em mais 

de um século de sua história e recebeu diferentes denominações.  

Integrante das dezenove escolas técnicas federais do país criadas por meio da Lei 378, 

de 23 de setembro de 1909, a Escola de Aprendizes e Artífices se localizava no bairro Cidade 

Alta, em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte/RN (SOUZA, 2015). Instalada em 

1º de janeiro de 1910, tinha como público alvo crianças do sexo masculino de baixa renda, com 

idade entre dez e treze anos, às quais eram ensinados, em curso primário, o desenho e os ofícios 

de marceneiro, sapateiro, funileiro, alfaiate e serralheiro.  

A esse respeito, Gurgel (2007) assinala que a implantação da Escola de Aprendizes e 

Artífices foi resultado de um conjunto de políticas adotadas pelo Estado brasileiro que tiveram 

repercussões educacionais, econômicas e sociais e cujo objetivo era transformar menores 

necessitados em cidadãos disciplinados, aptos às atividades laborais e, ao mesmo tempo, às 

exigências do mercado de trabalho (denominação da época), que estava em expansão. Nessa 

direção, Souza (2015) explica que a educação profissionalizante da época, buscando alinhar-se 
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à proposta do governo federal, ensinava aos aprendizes concebendo uma formação técnica que 

se adaptasse aos interesses do trabalho desempenhado nas indústrias.   

Em seus processos de transformações, o atual IFRN teve sua segunda denominação: 

Liceu Industrial de Natal, de 1937 a 1942. Ainda segundo Souza (2015), em seu currículo, 

acrescentaram-se as práticas e preceitos do escotismo na educação escolar profissionalizante, 

cuja compreensão era de que esse novo componente seria socializador para os alunos. “A 

implantação do escotismo reforçaria as práticas cívicas e desportivas já ministradas no Liceu 

Industrial, com princípios de ordem, de disciplina e de cidadania” (SOUZA, 2015, p. 24). 

Atendendo as determinações da Lei Orgânica do Ensino Industrial, por meio do 

Decreto-Lei n° 4073, de 30 de janeiro de 1942, a instituição recebeu outra denominação e 

passou a ser chamada de Escola Industrial de Natal (EIN), período que se estendeu de 1942 até 

1965. A então Escola Industrial de Natal integrou em seu currículo as práticas de educação 

física e educação musical.  

Os estudos de Souza (2015) explicitam que a EIN buscava  

 

[...] os fins sociais da educação institucional passaram da formação de artífices 

e contramestres para, paulatinamente, a de técnicos industriais, com a intenção 

de educá-los para o exercício de atividades profissionais e, de forma 

simultânea, para o devido cumprimento de seus deveres, em especial no 

mercado de trabalho continuamente em mudança. Disso decorreu a relevância 

dispensada ao exercício do civismo, às atividades físicas e ao rigor disciplinar 

(SOUZA, 2015, p. 26).  

 

Seguindo as sucessivas mudanças ao longo dos anos, a EIN, por meio da lei nº 4759, de 

20 de agosto de 1965, adotou sua quarta denominação: Escola Industrial Federal de Natal, 

período que se iniciou em 1965 e permaneceu até 1968. Essa nova identidade, a partir dos 

estudos de Silva (2012) e Souza (2015), se deu em virtude da dinamicidade entre conhecimento 

científico, produção industrial e formação escolar das novas gerações.  

Conforme esses autores, o ensino profissionalizante direcionava-se a uma formação 

escolar com pretensões de atender os quadros de empresas públicas e privadas do mercado de 

trabalho nordestino e brasileiro. Desse período em diante, o ensino voltado à profissionalização 

técnica realizado na instituição, foi gradativamente sendo reformulado com a implantação dos 

cursos técnicos.  

Outro dado nesse novo formato foi a oferta de cursos para professores com oficinas de 

trabalhos de metal, indústria mecânica, eletrotécnica e artes industriais (MANSO JÚNIOR, 

2017). Esse autor assinala que, a partir da promulgação da Lei Federal nº 3.552/1959, as escolas 
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industriais do país foram transformadas em autarquias instituições federais destinadas ao 

oferecimento de cursos em nível médio, passando dessa forma, a ter autonomia administrativa, 

didática e financeira. Ainda de acordo com o estudo desse autor: 

 

No dia 11 de março de 1967, há cinquenta anos, um arrojado prédio é 

inaugurado na Av. Salgado Filho, nº 1559, no bairro do Tirol. Esse é o 

endereço do atual Campus Natal Central do IFRN.  Com a Portaria Ministerial 

nº 331 de 16 de junho de 1968, a Escola Técnica Federal do Rio Grande do 

Norte (ETFRN), passa a oferecer os cursos de nível médio profissionalizante, 

encerrando definitivamente a educação profissional em oficinas e o antigo 

ginásio industrial (MANSO JÚNIOR, 2017, p. 56). 

 

Assim, a instituição ganhou sua quinta denominação, Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte (Etfrn) de 1968 a 1999. O destaque dado por Souza (2015) para esse momento 

de mais uma transformação diz respeito à credibilidade que a instituição foi conquistando pela 

formação e pela qualificação técnica de seus alunos, o que resultava no consequente ingresso 

no mercado de trabalho, desde empresas de pequeno e médio portes até grandes conglomerados 

empresariais, nacionais e internacionais. A Etfrn se consolidava como uma referência em 

formação técnica de nível médio. Além disso, outro elemento que agregava valor ao ensino 

dessa instituição e ampliava sua credibilidade diante da sociedade era o fato desta registrar um 

elevado número de egressos seus na universidade federal.  

Só então no ano de 1999 ocorreu a transformação da antiga Escola Técnica Federal do 

Rio Grande do Norte (Etfrn) em Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 

Norte (Cefet-RN). A instituição continuou com uma imagem diferenciada em relação às demais 

escolas públicas do Estado do Rio Grande do Norte, oferecendo aos jovens oportunidades de 

não somente ter uma formação técnica de nível médio, que viabilizava a inclusão no mercado 

de trabalho, a exemplo da Etfrn, mas também de possibilitar o acesso ao Ensino Superior.  

Conforme Manso Júnior (2017), o então Cefet integrou a primeira fase do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com a 

construção das Unidades de Ensino Descentralizadas (Uned). Um aspecto importante sobre o 

Cefet relaciona-se ao fato de que ele passou a ofertar cursos técnicos subsequentes (formação 

técnica para os portadores de diploma do Ensino Médio), cursos de graduação tecnológica e 

cursos de especialização lato sensu, abrangendo, desse modo, outros níveis de formação. 

Em 2008, o então Cefet passou a ser denominado de Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). De acordo com o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), 
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Ao limiar de um século de existência, a Instituição adquiriu nova 

configuração, transformando-se em Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) nos termos da Lei 11.892, de 29 

de dezembro de 2008. De acordo com o estabelecido oficialmente, os 

institutos federais são instituições, pluricurriculares e multicâmpus, de 

educação superior, básica e profissional. São especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 

ancorando-se na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 

as práticas pedagógicas. Esse processo, uma vez criada a rede federal de 

educação profissional, científica e tecnológica, constituiu-se em elemento de 

redefinição do sistema de ensino brasileiro. Reforçou, por outro lado, a 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar dessas instituições educativas, além de imprimir a equivalência às 

universidades federais, no que se refere às disposições que regem a regulação, 

a avaliação e a supervisão das instituições e dos cursos de educação superior 

(PPP/IFRN, 2012, p. 26-27). 

 

Seguindo a expansão da rede federal desenvolvida em todo o país, o Estado do Rio 

Grande do Norte ampliou a rede com 21 campi em diversas cidades, como podemos verificar 

no mapa a seguir. 

 

Figura 2 ‒ Localização dos campi do IFRN no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 
 

Fonte: Comunicação Social Reitoria/IFRN. 

 

Dos 21 campi identificados no mapa, o Campus Natal Zona Norte constituiu o lócus da 

nossa investigação (as razões dessa escolha serão explicitadas nos trajetos metodológicos no 

capítulo 4). Criado juntamente com os campi de Ipanguaçu e Currais Novos, integrou a primeira 

fase de expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica no Estado do Rio Grande do Norte, 
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que ocorreu concomitante ao processo de ampliação das escolas técnicas federais em todo o 

país. 

Originário do então Cefet/RN, o Campus Natal Zona Norte teve, inicialmente, a 

denominação de Unidade de Ensino Descentralizada Zona Norte, cujo funcionamento se deu 

no segundo semestre de 2006. As Unde, como eram chamadas, passaram a ser denominadas de 

Campus a partir da transformação de Cefet para Instituto Federal, conforme a Lei 11.892/2008, 

como vimos anteriormente. 

Localizado no bairro Potengi, no conjunto habitacional Santa Catarina zona norte do 

município de Natal, o Campus Natal Zona Norte ocupa uma extensão de 30.822,73 m² - sendo 

a área construída, urbanizada e ambientada de 8.122,26 m². Conforme a Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana (Semurb) em seus arredores, estão os bairros de Igapó, Salinas, Nossa 

Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara, Redinha e Potengi, pertencentes à região norte 

da cidade de Natal, concentrando uma população de aproximadamente 540 mil habitantes.  

De acordo com Andrade (2016), o referido campus, visando contribuir com o 

desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, tem potencial para atender até 1.200 alunos, 

ofertando cursos técnicos de nível médio nos eixos tecnológicos de controle e processos 

industriais, gestão e negócios e informação e comunicação. Nesses eixos, estão em oferta os 

cursos de Comércio, Eletrônica, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em 

Informática. Em nível superior, os cursos em oferta são Licenciatura em Informática e o 

Tecnólogo em Marketing. 

Consoante informações do Portal do IFRN - Campus Natal Zona Norte, a economia 

dessa região se concentra nas atividades comerciais e de serviços, viabilizando apoio urbano, e 

que tem potencial para desenvolver o turismo, os arranjos produtivos locais nas áreas de 

indústria, alimentação e hospedagem, construção civil, confecções e comércio varejista da 

cidade.  

O referido campus, seguindo o que propõe a instituição, tem como objetivos:  

 

[...] educar no âmbito científico, técnico e humanístico, visando à formação 

integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e 

eticamente para atuar no mundo do trabalho a partir de um compromisso 

efetivo com as transformações sociais, políticas e culturais (IFRN, Campus 

Natal Zona Norte, 2016, sp). 

 

E ainda define como valores a empreender: a) gestão democrática visando atender os 

princípios da participação coletiva nas instâncias deliberativas; b) educação de excelência como 
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fator de desenvolvimento sustentável, tanto no aspecto individual quanto coletivo, em todos os 

níveis de ensino; c) transparência, apor meio de processos de acompanhamento e comunicação 

sobre as ações realizadas pelo campus junto à comunidade; d) autonomia, promovendo ações 

locais e respeitando as particularidades administrativas, bem como as características da 

localidade na qual o campus está inserido; e) respeito, construindo relações de valorização das 

pessoas que fazem parte do campus, entre elas servidores, alunos e a comunidade em geral; f) 

responsabilidade social e ambiental, através da diminuição das desigualdades sociais e da 

geração de oportunidades econômicas, sociais, culturais, científicas e tecnológicas e do 

desenvolvimento de ações de sustentabilidade ambiental.  

O Campus Natal Zona Norte ainda enquanto Uned, iniciou sua oferta Proeja com o 

Curso Técnico de Nível Médio em Informática, de acordo com a Resolução nº 26/2005, do 

Conselho Diretor do Cefet-RN. Em 2007, ampliou essa oferta com os cursos Técnico de Nível 

Médio em Eletrotécnica e em Manutenção e Suporte em Informática Integrado à EJA – 

Resolução nº 22/2007-CD/Cefet-RN, de 31/07/2007.  

No segundo semestre de 2008, a partir da Resolução nº13/2008-CD/Cefet-RN de 

06/06/2008, integrou-se mais um novo curso denominado Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado de Operações Comerciais na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos/EJA. Este 

curso, a partir da Resolução nº29/2008-CD/Cefet-RN, de 29 de outubro de 2008, teve sua 

denominação modificada para Curso Técnico de Nível Médio em Comércio (único curso 

ofertado para o Proeja no momento desta investigação, com ingresso semestral para turmas nos 

turnos vespertino e noturno. A partir do ano de 2014, a admissão ao referido curso passou a ser 

anual, e não semestral, como vinha ocorrendo desde seu desenvolvimento, e com oferta somente 

no turno noturno. 

Com a nova configuração da instituição, de Cefet/RN para Instituto Federal, como já 

explicitado, surgiu a necessidade de reformulação do Projeto Político Pedagógico e, em 

decorrência disso, o Curso Técnico de Nível Médio em Comércio passou a funcionar com uma 

nova matriz curricular, conforme Resolução nº 38/2012-Consup/IFRN, de 26/03/2012.  

 

2.2 O PROEJA A PARTIR DO DECRETO 5840/2006 

 

Na tentativa de sistematizar uma política de integração da educação profissional técnica 

de nível médio e o ensino médio na modalidade EJA, por meio do Decreto 5478/2005, foi 

proposto o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade 
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Educação de Jovens e Adultos, o Proeja. Seu intuito era o de atender a demanda de jovens e 

adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível médio.  

A princípio, o Proeja teve como base de ação a Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica, visto que, mesmo em momento precedente ao Decreto nº 5.478/2005, algumas 

instituições da rede já desenvolviam experiências de educação profissional com jovens e 

adultos. Contudo, surgiram demandas, por parte de profissionais da própria rede, de instituições 

parceiras, de gestores educacionais e de estudiosos dos temas contemplados pelo Decreto, no 

sentido de se ampliar a abrangência e o aprofundamento dos princípios epistemológicos.  

As experiências acumuladas, juntamente com os pressupostos referenciais do programa, 

demandaram a necessidade de ampliação dos seus limites, vislumbrando a universalização da 

educação básica e a formação para o mundo do trabalho, no intuito de atender especificamente 

a jovens e adultos com trajetórias escolares descontínuas.  

Tal realidade culminou com a revogação do Decreto nº 5.478/2005 que restringia sua 

atuação ao Ensino Médio (como indicava a própria denominação: Programa de Integração da 

Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) 

sendo substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Neste, foram configuradas 

diversas mudanças para o programa, como a ampliação da abrangência no que concerne ao 

nível de ensino, incluindo o ensino fundamental (que se refere à formação inicial e continuada) 

e, em relação à origem das instituições que podem oferecer o programa, admitindo os sistemas 

de ensino estaduais e municipais, além de instituições privadas nacionais de serviço social, 

aprendizagem e formação profissional. Nesse contexto, a denominação passou a ser Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos.  

De acordo com Abreu Júnior (2016), o Proeja é um Programa que pretende integrar 

diferentes níveis da educação que, em geral, não estão muito próximos: “[...] a educação básica, 

por meio do Ensino Fundamental e do Médio, a formação profissional técnica e a EJA” (p. 3). 

Segundo o autor, com a integração desses setores, o Proeja propõe que os cursos advindos do 

programa gerem resultados satisfatórios concernentes às condições de participação nas 

dimensões social, política, cultural e no mundo do trabalho e, portanto, não se constituindo 

apenas como mais uma ação de contenção social. 

Conforme o documento base do Proeja (BRASIL, 2009), a proposição é que se trabalhe 

tendo como alvo a perenidade da ação proposta, de modo que se consolide para além de um 

programa, tornando sua institucionalização como uma política pública de integração da 
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educação profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos. 

Com essa intenção, o referido documento pensa: 

 

[...] a formação humana, no seu sentido lato, com acesso ao universo de 

saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos historicamente 

pela humanidade, integrada a uma formação profissional que permita 

compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca de 

melhoria das próprias condições de vida e da construção de uma sociedade 

socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de formação na vida e 

para a vida e não apenas de qualificação do mercado ou para ele (BRASIL, 

2009, p. 13). 

 

Nas prerrogativas supramencionadas, tem-se o entendimento de que a cidadania não 

pode ser reduzida à mera inclusão da pessoa no mundo de trabalho, mas intenciona-se 

proporcionar a sua formação numa perspectiva de que, por meio do trabalho, o cidadão produz 

a si e o mundo. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, “[...] em quaisquer das suas formas de oferta, [...] a 

formação geral do aluno deve se tornar inseparável da formação profissional” (BRASIL, 2013, 

p. 228). Uma das preocupações postas nas Diretrizes é de se dar enfoque ao trabalho como 

princípio educativo, cujo objetivo é superar a tradicional dicotomia entre trabalho manual e 

trabalho intelectual, incorporando, desse modo, a dimensão intelectual ao trabalho produtivo e 

vice-versa. Faz-se necessário ressaltar que o mundo do trabalho não apenas contempla as 

modernas tecnologias, conforme concebido segundo a lógica do capital intrinsecamente 

interligada à Revolução Industrial, mas toda a construção dos homens e mulheres realizadas ao 

longo da história humana, que compreende desde realizações e produtos simples dos contextos 

locais até as mais complexas, advindas dos avanços científicos e tecnológicos. 

Isso se justifica em virtude, também, da redução de postos de trabalho, que traz como 

imperativo a necessidade de se ampliar a própria formação no sentido de não apenas oferecer 

conhecimentos técnicos, mas proporcionar instrumentos e estratégias para que a pessoa possa 

inserir-se de diferentes modos no mundo do trabalho, por meio de iniciativas criativas e 

inovadoras que gerem emprego e renda. 

O documento base do Proeja (BRASIL, 2009) preconiza que a formação humana, na 

qual está inserida a formação para o mundo do trabalho, pressupõe a compreensão de elementos 

da macroeconomia. Destes, são exemplo a estabilização e a retomada do crescimento, que são 

mediatizados pelos índices de desenvolvimento humano que se precisa alcançar.  
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A formação humana, no referido documento, tem como imperativo a produção de “[...] 

um arcabouço reflexivo que não atrele mecanicamente educação-economia, mas que expresse 

uma política pública de educação profissional integrada com a educação básica para jovens e 

adultos como direito” (BRASIL, 2009, p. 14). Nesse sentido, consta de um projeto nacional de 

desenvolvimento que se apresente como resposta aos desafios impostos pelas demandas de 

inclusão social e pela realidade premente da globalização econômica.  

Essa compreensão relativa à formação humana como um direito converge com 

mobilizações, por parte de segmentos sociais diversos, na defesa de que todas as pessoas 

precisam ter acesso aos direitos civis preconizados por uma ampla legislação, constituindo-se 

em uma ação política, cultural, social e pedagógica. Tal mobilização decorre de um movimento2 

mundial, denominado de Inclusão Social, que consiste em um processo em que a sociedade se 

adapta para poder incluir, em todos os seus sistemas, as pessoas que, por qualquer razão, tenham 

sido excluídas de espaços ou ações disponíveis nas mais diferentes áreas.  

A Inclusão Social compreende princípios que, por muito tempo, não foram observados, 

tais como: “[...] a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a 

convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem através da cooperação” 

(SASSAKI, 2003, p. 41-42). A defesa desses princípios, de fato, torna-se fundamental para 

garantir a inclusão de jovens e adultos que, por diferentes razões, não tiveram acesso à 

escolarização e, consequentemente, são marginalizados e penalizados em suas vidas pessoais e 

profissionais.  

A implantação de uma política pública de Estado para potencializar a oferta integrada 

entre a educação profissional técnica de nível médio e o Ensino Médio na modalidade EJA, 

como é proposta no caso do Proeja, se apresenta como uma alternativa para possibilitar a 

inclusão e amenizar os processos contínuos de exclusão e de outras formas de segregação e a 

negação ao direito básico fundamental que todas as pessoas têm à educação escolar. 

Conforme defende o documento base do Proeja (BRASIL, 2009), não é possível discutir 

o acesso à educação sem estabelecer relações entre esse processo e o modelo de 

desenvolvimento socioeconômico do país para que se possa trabalhar com uma compreensão 

mais ampla sobre a sociedade brasileira, considerando suas peculiaridades e os contextos locais 

                                                 
2 Dentre esses movimentos, podem ser mencionados: aquele que culminou com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, decorrente da Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, realizada em 1990, em Jomtien; e a reunião ocorrida em Salamanca, na Espanha, no 

ano de 1994, na qual foi elaborada a Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. 
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e estabelecendo relações entre eles. Todavia, Coelho (2008) questiona o fato de o Proeja ser 

voltado para pessoas estigmatizadas como “sujeitos marginais ao sistema”, podendo criar a  

 

Ilusão de uma certa democratização, que seria apenas quantitativa, e até 

melhorar a posição do país no ranking da escolarização - onze anos de estudos, 

mas muito provavelmente fortalecerá uma hierarquização social crescente dos 

diferentes itinerários de educação básica (nível médio) e não corrigirá as 

assimetrias e as desigualdades, antes as recomporá e as fará diferir no tempo 

(COELHO, 2008, p. 93).  

 

A autora questiona ainda se o Proeja não seria uma forma de “reorientar certos grupos 

de jovens oriundos de meios sociais populares mais desfavorecidos economicamente”, 

considerando que as escolhas dos cursos provavelmente sejam de menor prestígio em relação 

aos cursos do Ensino Médio regular, o que consequentemente proporcionaria um acesso às 

ocupações com remunerações mais modestas. Seguindo seus questionamentos, traz a 

preocupação sobre o que o Proeja pode fazer como “uma alternativa de formação” que se 

constitua como válida para jovens e adultos trabalhadores, considerando a perspectiva de 

construção de cidadania de forma efetiva.  

No que concerne às concepções e aos princípios do Proeja, parte-se da compreensão de 

que o desenvolvimento de uma nação depende de um conjunto de políticas organizadas e 

implementadas ao longo de um processo histórico, nas quais a educação ocupa uma função 

estratégica. Ressalta-se a necessidade de se reconhecer que nem a educação geral nem a 

educação profissional e tecnológica comportam a capacidade de gerar desenvolvimento, 

trabalho e renda.  

Contudo, é fundamental considerar que a educação sempre desempenhou um papel 

estratégico em todas as nações que construíram um projeto nacional de desenvolvimento com 

soberania e autonomia, pois o percurso histórico revela que não há desenvolvimento econômico 

sem vinculação com um sólido desenvolvimento social e cultural. Nessa perspectiva, a 

educação é “[...] o processo de criação, produção, socialização e reapropriação da cultura e do 

conhecimento produzidos pela humanidade por meio de seu trabalho” (BRASIL, 2009, p. 31). 

No Brasil, país marcado por profundas desigualdades sociais e situações de exclusão 

social, baixa escolarização e qualificação insuficiente dos trabalhadores e concentração da 

riqueza, as transformações só serão significativas se estiverem relacionadas à busca de uma 

nova configuração social, pautada por bases éticas que considerem aspectos políticos, culturais 

e sociais. 
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Essa realidade demanda condições materiais e culturais que possam responder, de forma 

ágil, ao desafio de efetivar políticas de caráter geral e específico na perspectiva de contribuir 

para o alcance de um projeto societário pautado pela ética e pelo respeito ao ser humano. Nessa 

direção, indica-se a necessidade de  

 

[...] construir um projeto de desenvolvimento nacional auto-sustentável e 

inclusivo que articule as políticas públicas de trabalho, emprego e renda, de 

educação, de ciência e tecnologia, de cultura, de meio ambiente e de 

agricultura sustentável, identificadas e comprometidas com a maioria, para 

realizar a travessia possível em direção a um outro mundo, reconceitualizando 

o sentido de nação, nação esta capaz de acolher modos de vida solidários, 

fraternos e éticos (BRASIL, 2009, p. 32). 

 

 

Dessa forma, um projeto necessário para o desenvolvimento nacional precisa de uma 

política pública de educação profissional e tecnológica articulada com as demais políticas. Tal 

projeto precisa romper com um modelo que invista na adaptação do trabalhador ao processo de 

acumulação da economia capitalista, voltando-se para sua formação crítica para viver e 

construir uma nova realidade, bem como intervindo ativamente no contexto em que vive e 

reconstruindo a si e ao seu mundo. 

Frente à realidade brasileira, que apresenta as consequências da ausência histórica do 

Estado em relação à garantia do direito de todos os cidadãos à educação pública, gratuita e de 

qualidade, emerge a necessidade de se atribuir uma ampliação de sentido e de organização na 

elaboração de uma política que diminua as desigualdades existentes, sendo necessário que seja 

mais ampla do que um programa e que não se constitua numa situação temporária. 

Nessa perspectiva, a construção de um modelo de sociedade em que o sistema 

educacional ofereça condições justas para todos os cidadãos, independentemente de sua origem 

socioeconômica, deve ser pautada pela “[...] concepção de que a formação pode contribuir para 

a integração sociolaboral dos diversos conjuntos populacionais, e mais do que isso, para que 

constitua, efetivamente, direito de todos” (BRASIL, 2009, p. 34).  

Por conseguinte, a discussão de uma política de educação profissional integrada ao 

Ensino Médio na modalidade EJA pressupõe a adoção de uma concepção de educação 

continuada de cunho profissional, estendendo-se para além da educação básica, por meio de 

especializações profissionais em programas de participação social, cultural e política, bem 

como por outras oportunidades educativas em nível superior e demais possibilidades de acesso 

à educação por toda a vida do indivíduo. 
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Outro aspecto relativo às concepções que devem permear o Proeja, conforme consta no 

documento base, diz respeito à ruptura com a dualidade estrutural cultura geral versus cultura 

técnica. Tal dualidade perpetua a histórica situação que viabiliza a oferta de uma educação 

academicista para os filhos das camadas economicamente mais abastadas e uma educação 

instrumental direcionada para o trabalho oferecida aos filhos da classe trabalhadora.  

Nesse sentido, a concepção de uma política cujo foco de formação fundamenta-se na 

integração entre o trabalho, a ciência, a técnica, a tecnologia, o humanismo e a cultura geral 

tem um potencial imensurável no aprimoramento científico, cultural, político e profissional dos 

indivíduos pela interligação dessas dimensões nos contextos de atuação, as quais estão na base 

das condições indispensáveis para o exercício da cidadania. 

Desse modo, um dos objetivos mais expressivos dos cursos técnicos integrados no 

contexto de uma política educacional pública consiste na capacidade de possibilitar uma 

educação básica consistente, interligada com a formação profissional, com vistas à formação 

integral do educando. 

Além disso, considera-se como fundamental o compromisso de assumir a EJA como um 

campo de conhecimento específico no qual sejam investigadas as reais necessidades de 

aprendizagem dos sujeitos alunos, buscando identificar o modo como produzem os 

conhecimentos que possuem; as formas e estratégias que utilizam na resolução de situações e 

no enfrentamento dos desafios cotidianos; as articulações que estabelecem entre os 

conhecimentos prévios produzidos e aqueles veiculados pela cultura escolar; a interação na 

condição de sujeitos de conhecimento; e as possibilidades com os sujeitos professores, numa 

relação com aprendizados múltiplos e válidos para todos. Deve-se investigar, ainda, o papel do 

professor de EJA, suas práticas pedagógicas, suas particularidades na reinvenção da didática 

cotidiana.  

Outra observação importante relativa à proposta diz respeito à formação de professores 

para atuar na EJA em consequência da especificidade desse campo. Embora um professor que 

atue na educação básica ou profissional também possa trabalhar com a modalidade EJA é 

primordial que receba uma formação que lhe possibilite adentrar no universo de questões que 

integram a realidade do público alvo dessa modalidade, considerando seus modos de ser e de 

aprender, bem como as experiências e conhecimentos que acumularam em suas vivências 

anteriores para favorecer as lógicas de aprendizagem na escola. 

Quanto aos princípios que fundamentam essa política, estes são definidos com base em 

teorias de educação em geral e de estudos específicos do campo da EJA, bem como em reflexões 
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de cunho teórico e prático desenvolvidas nessa modalidade, no Ensino Médio e nos cursos de 

formação profissional da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  

Conforme consta no documento base do Proeja (BRASIL, 2009), “[...] o primeiro 

princípio diz respeito ao papel e compromisso que entidades públicas integrantes dos sistemas 

educacionais têm com a inclusão da população em suas ofertas educacionais” (p. 37), advindo 

da identificação do fato de que os jovens e adultos que não concluíram a educação básica em 

sua faixa etária regular não estão acessando essas redes.  

Dessa forma, o princípio da inclusão deve ser compreendido não apenas pelo acesso dos 

ausentes do direito à escola, mas sobretudo, pela reflexão em torno das formas como essa 

inclusão tem sido feita. Isso por que, por vezes, promovem-se e produzem-se exclusões dentro 

do próprio sistema, por não se assegurarem a permanência e o sucesso dos alunos nas escolas. 

O segundo princípio, que está relacionado ao primeiro, “[...] consiste na inserção 

orgânica da modalidade de educação de jovens e adultos integrada à educação profissional nos 

sistemas educacionais públicos” (BRASIL, 2009, p. 37).  Desse modo, adota-se a perspectiva 

da educação no nível fundamental como direito subjetivo, já assegurado pela Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), e como dever do Estado.  

“A ampliação do direito à educação básica, pela universalização do ensino médio 

constitui o terceiro princípio” (op cit, p. 38), em virtude da compreensão de que a formação 

humana requer um tempo prolongado para se fazer, de modo que sejam garantidos os saberes 

da produção humana, as linguagens e as formas de expressão para se intervir no mundo. Assim, 

a ampliação do direito pressupõe a universalização do Ensino Médio em curto intervalo de 

tempo, considerando-se a universalização do acesso ao Ensino Fundamental.  

“O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo” (op cit, p. 38), 

considerando que a vinculação da escola de nível médio com a formação para o trabalho não é 

caracterizada pela relação direta com a ocupação profissional, mas pela concepção de que é por 

meio do trabalho que homens e mulheres produzem sua condição humana, que consiste na ação 

transformadora de si, para si e para os outros, no mundo.  

Por conseguinte, o princípio quinto propõe a pesquisa “[...] como fundamento da 

formação do sujeito contemplado nessa política, por compreendê-la como modo de produzir 

conhecimentos e fazer avançar a compreensão da realidade, além de contribuir para a 

construção da autonomia intelectual desses sujeitos/educandos” (BRASIL, 2009, p. 38). 

Finalmente, “o sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, de 

relações étnico-raciais como fundantes da formação humana e dos modos como se produzem 
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as identidades sociais” (BRASIL, 2009, p. 38). Nessa perspectiva, além de “trabalhadores”, são 

tratadas diferentes categorias em virtude de constituírem as suas identidades e de não se 

separarem dos modos de ser e estar no mundo de jovens e adultos. 

Moura e Henrique (2012) realizaram pesquisa sobre a gênese e os primeiros anos de 

vigência do Proeja e, por meio dessa investigação, identificaram alguns avanços e desafios que 

ainda precisam ser enfrentados no âmbito dessa política. Uma das ações emanadas das 

orientações do documento base/Proeja (BRASIL, 2006) foi a oferta de um curso de 

especialização organizada para a formação de profissionais do ensino público, com vistas à 

atuação no Proeja. Como decorrência da referida ação, identificaram o lançamento do Edital da 

Capes/Setec, cujo objetivo foi estimular a realização de projetos de pesquisa numa parceria 

entre universidades federais e os institutos federais. 

Contudo, embora tenham ocorrido esses avanços com perspectiva de melhorias a médio 

e longo prazo, segundo os autores mencionados, o processo de implantação do Proeja na rede 

federal, nos estados e nos municípios ainda não alcançou os objetivos previstos de modo 

satisfatório. Alguns aspectos concorreram para essa realidade, tais como: a ausência de 

discussões consistentes e qualificadas dentro das instituições concernentes à implantação do 

programa; o modo impositivo pelo qual esse programa foi instituído; os altos índices de evasão, 

além da permanência de uma visão elitista por parte de muitos profissionais que integram a rede 

federal, que ainda concebem a inserção do público da EJA nessas instituições como uma 

ameaça à qualidade do ensino ali existente.  

Todos esses elementos estão contribuindo, de modo expressivo, “[...] para que haja uma 

parcial rejeição ao Programa no interior da rede, reforçando a visão preconceituosa em direção 

aos seus sujeitos. Evidentemente, esses aspectos têm estreita relação com a construção e o 

desenvolvimento do currículo nessas instituições” (MOURA e HENRIQUE, 2012, p. 8).   

Ressaltamos a relevância de se implementar uma política educacional pública 

sustentada por mecanismos de financiamento adequados e capazes de garantir as ofertas 

integrantes do Proeja para que não se constitua apenas como mais uma dentre tantas alternativas 

já criadas para o público jovem e adulto. Concordamos com Moura e Henrique (2012) quando 

estes ressaltam o papel importante que deve ser assumido pela Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, no sentido de ampliar vagas do Ensino Médio integrado, atendendo 

amplamente as pessoas que integram o público da EJA e os adolescentes egressos do Ensino 

Fundamental. Outras ações que podem ser desencadeadas pela referida rede podem ser: 
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[...] a formação de docentes; a elaboração de projetos político-pedagógicos e 

de planos de cursos dos centros de EPT; a constituição e a estruturação de 

grupos de pesquisa voltados para a construção do conhecimento no âmbito 

dessa esfera educacional; o desenvolvimento de estudos que possam 

contribuir para a definição dos cursos a serem oferecidos, considerando-se as 

necessidades e características dos destinatários e o desenvolvimento 

socioeconômico local, além de outras inerentes a cada realidade local 

(MOURA e HENRIQUE, 2012, p. 14).  

 

As orientações e pressupostos do documento base do Proeja aqui sintetizados sugerem 

que tal programa se configure como um meio de minimizar a exclusão social inserida no 

contexto educacional de jovens e adultos, apontando estratégias e propostas pedagógicas que 

indiquem uma forma universalizada do saber, a fim de se promover o término da educação 

básica com uma profissionalização técnica. No entanto, sabemos que há falhas do ponto de vista 

de seu desenvolvimento na prática, conforme dados analisados por nós sobre a desistência de 

estudantes do Proeja, no âmbito do Campus Natal Zona Norte/IFRN como veremos no capítulo 

5, que trata dos resultados desse estudo.  
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3 ELEMENTOS DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E DA 

PRAXIOLOGIA DE PIERRE BOURDIEU: BASES PARA ENTENDER A 

DESISTÊNCIA NO PROEJA/IFRN 

 

Neste capítulo, apresentamos os fundamentos teóricos do nosso estudo, que envolvem 

o apoio da Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici e da Praxiologia Social, de 

Pierre Bourdieu. 

A Teoria das Representações Sociais, em sua gênese, traz a preocupação de superar o 

entendimento de que sujeito e objeto são duas entidades distintas. Nas reflexões de seu 

elaborador, elas têm também a intenção de completar espaços não preenchidos no conceito de 

representações coletivas criado por Durkheim. Este afirmava que a natureza fundamental do 

homem se centrava na religião, considerando ser esta uma prática social que traduzia as 

representações coletivas, as quais teriam um poder de coerção sobre cada indivíduo, 

conduzindo-o a pensar e agir de maneira uniforme (NÓBREGA, 2001). 

Ao apresentar sua teoria, Moscovici defende que indivíduo e sociedade, sujeito e objeto, 

interno e externo são dimensões indissociáveis da leitura do mundo social, divergindo da 

proposição durkeimiana, que postulava exatamente o contrário. Outra defesa feita por 

Moscovici sobre sua teoria é de que as representações sociais são uma modalidade de 

pensamento particular que, por meio da comunicação entre os sujeitos, orienta suas condutas e 

guia suas ações. Uma representação social é a organização de imagens e linguagens, que realça 

e simboliza atos e situações, transformando o não familiar em algo familiar. As representações 

sociais estão relacionadas “ao pensamento simbólico e a toda forma de vida mental que 

pressupõe linguagem” (MOSCOVICI, 2004, p. 307). Para esse autor, as representações sociais 

 

[...] são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam 

incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso 

universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos 

produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas estão 

impregnados. [...] as representações sociais correspondem, por um lado, à 

substância simbólica que entra na elaboração e, por outro, à prática que produz 

a dita substância, tal como a ciência ou os mitos correspondem a uma prática 

científica e mítica (MOSCOVICI, 1978, p. 41). 

 

Enquanto o mito constituiu para o homem primitivo uma ciência total e única, refletindo 

sua prática, sua percepção da natureza e das relações sociais, o autor explica que, para o homem 

contemporâneo, a representação social constitui um dos caminhos de apreensão do mundo 

concreto, da realidade cotidiana que está em seus alicerces e em seus efeitos.  
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Uma de suas argumentações sobre a validade dessa teoria é a de que a representação 

social possui uma contextura psicológica autônoma ao mesmo tempo em que é própria de nossa 

sociedade e de nossa cultura. Segundo Moscovici (2004, p. 43), ao estudarmos as 

representações sociais, devemos nos preocupar em compreender o ser humano enquanto faz 

perguntas, pensa e busca respostas, e não enquanto processa informações ou se comporta. Diz 

ainda que as comunicações promovem a interação social entre indivíduos e grupos, 

desencadeando processos de produção do conhecimento integrantes de três dimensões 

denominadas informação, atitude e campo de representação: a) a informação refere-se à 

organização dos conhecimentos que um grupo tem em relação a um objeto social; b) a atitude 

norteia a orientação global dos grupos em relação ao objeto de representação, podendo ser 

favorável ou não; c) o campo de representação indica-nos a ideia de imagem, de conteúdo 

concreto, para nos apropriarmos do objeto representado. 

Com o intuito de conhecer o que impulsiona as desistências de estudantes do Ensino 

Médio/Proeja/IFRN, buscamos nos fundamentar em teorias que intentam perceber os 

indivíduos como seres atuantes, embora se aceite que não são inteiramente livres das condições 

que os produzem. Desse modo, é possível investigá-los enquanto seres que pensam, sonham, 

imaginam, sentem, desejam e, portanto, medeiam suas ações por meio de símbolos. Ao 

pesquisarmos objetos simbólicos, visamos encontrar os elementos constitutivos do campo 

representacional que referendam os contextos vivenciados pelos sujeitos tanto no aspecto 

individual quanto no aspecto coletivo, pois ambos compartilham ações no grupo ao qual 

pertencem.  

Moscovici (1978) argumenta também que uma representação pressupõe “uma 

preparação para a ação”. Dessa forma, ela não apenas guia o comportamento, mas remodela-o 

e reconstitui os elementos do meio no qual ele tem lugar, sugerindo-lhe um sentido, integrando-

o numa teia de relações em que se encontra o objeto representado, articulando-o e dando-lhe 

significado ao mesmo tempo em que torna a representação estável e eficaz. 

Jodelet (2001), uma das colaboradoras na construção da TRS, defende que, ao 

apreendermos os objetos, estamos também neles intervindo, reconstruindo-os ao nível 

simbólico e construindo visões partilhadas que suscitam a construção de uma visão consensual 

da realidade. Esse modo de percepção compartilhado guia e orienta as ações e trocas das 

experiências do cotidiano. Esse movimento, aponta Jodelet, são as funções da dinâmica social 

das representações, que, por sua vez, constituem fenômenos complexos em atividades 

existentes na vida social dos sujeitos. As representações sociais mobilizam, pois, “elementos 
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informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, 

imagens, etc., os quais são organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo sobre 

o estado da realidade” (JODELET, 2001, p. 21).  

Um traço marcante da TRS é o de ser uma teoria sobre o senso comum, como enfatiza 

Moscovici, porquanto a representação social é tida como um saber ingênuo, natural, 

diferenciando-se do conhecimento científico. No entanto, é tão legítimo quanto este, devido à 

sua relevância na vida social e à clareza, que possibilita o entendimento dos processos 

cognitivos, psicológicos e das interações sociais.  

Em sua ótica, uma das perspectivas que devem ser consideradas, ao se estudarem as 

representações sociais, é a de se articularem elementos afetivos, mentais e sociais. Estes devem 

ser incorporados à cognição, à linguagem e à comunicação, pois esses elementos afetam as 

representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual elas têm de intervir.  

Além dos aspectos enfatizados acima, outro destaque essencial ao se trabalhar com essa 

teoria é de respeitarmos a complexidade dos fenômenos e os múltiplos processos que os 

permeiam, sejam eles individuais, interindividuais, intergrupais, ideológicos etc. Nesse 

conjunto, Jodelet apresenta algumas características que definem uma representação social, que 

elencamos abaixo:  

a) a representação social é sempre representação de alguma coisa (objeto) e de 

alguém (o sujeito), e ambos se imbricam;  

b) uma relação imagética, que é inseparável de seu significado, existe; para toda 

figura, há um sentido e, para todo sentido, há uma figura;  

c) o caráter simbólico e significante não é passivo em sua reprodução de algo 

externo no seu interior, pois, em sua constituição, há elementos do imaginário 

individual e social;  

d) o sujeito e o objeto são indissociáveis, o que delega um caráter construtivo às 

representações sociais;  

e) a autonomia e a criatividade possibilitam reelaborações frequentes do objeto e 

da própria representação. 

As práticas discursivas dos sujeitos numa determinada sociedade ou grupo são uma 

forma de se ter acesso às representações sociais sobre um dado objeto, como veremos adiante, 

no caso do valor simbólico atribuído ao instituto federal, visto como ícone de uma boa 

educação. Como um ator social, o sujeito tem sua inscrição num lugar social e tende a produzir 

a representação espelhada no que está instituído e aceito. Assim, o jogo das relações 
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intergrupais é determinante para a dinâmica das representações e sua modificação, visto que as 

atividades representativas induzem também a uma regulação, antecipação e uma justificação 

das relações sociais. O caráter sociologizante da representação permite entender o sujeito 

igualmente como portador de condicionamentos sociais, os quais se traduzem na reprodução de 

esquemas do pensamento socialmente estabelecido. É o que veremos, por exemplo, com relação 

à forte valorização simbólica da educação formal, valorização hegemônica e circulante na 

sociedade como um todo, da qual a representação social construída sobre o IFRN é um produto. 

Assim, compreendemos as representações como sendo uma construção influenciada 

pelos símbolos, recursos indispensáveis nas produções mentais do homem, o qual, nessa 

movimentação, vai nomeando e renomeando os objetos ao mesmo tempo em que os torna reais 

para si. O que o indivíduo ou grupo expressa a partir de imagens e opiniões parece traduzir uma 

posição e uma escala de valores de suas substâncias simbólicas, as quais incitam uma 

modificação na forma como percebem aquele objeto, originando-se daí uma nova percepção 

com relação a si e ao objeto representado. Para Moscovici,  

 

[...] as representações sociais são conjuntos dinâmicos, seu status é o de uma 

produção de comportamentos e de relações com o meio ambiente, de uma ação 

que modifica aqueles e estas, e não de uma reprodução desses 

comportamentos ou dessas relações, de uma reação a um dado estímulo 

exterior (MOSCOVICI, 1978, p. 50). 

 

No processo psíquico de construção das representações, desenvolve-se a tarefa de tornar 

próximo o que percebíamos como distante de nosso universo interior; representar um objeto é 

dar-lhe realidade, nomeando-o e tornando-o significante para quem o representa. Sobre esse 

trajeto, o autor dessa teoria argumenta que a estrutura de cada representação tem duas faces 

pouco dissociáveis: a figurativa e a simbólica, o que significa dizer que, para toda figura, há um 

sentido e para todo o sentido, há uma figura. Ao inscrever um objeto em nosso universo interior, 

estamos permitindo integrá-lo num contexto em que podemos interpretá-lo, dar-lhe sentido, a 

fim de nos apropriarmos dele.  

Outro aspecto dessa teoria diz respeito aos processos que geram as representações, 

denominados ancoragem e objetivação. Nesses processos, é possível compreendermos “a 

imbricação e a articulação entre a atividade cognitiva e as condições sociais em que são forjadas 

as representações” (NÓBREGA, 2001, p. 72). 

O processo de ancoragem se dá quando nos deparamos com algo desconhecido, que nos 

perturba e nos deixa inquietos, principalmente pelo fato de mexer com as categorias de nosso 
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sistema particular, as quais comparamos com a novidade em evidência. Nesse processo, o 

objeto vai adquirir características de categorias anteriores e ganhar, assim, um reajuste para que 

possa ser enquadrado. Isso servirá para nos garantir um mínimo de coerência entre o 

desconhecido e o conhecido. Ancorar é classificar uma coisa antes estranha e dar-lhe nome.  

Para Moscovici (2004), “coisas que não são classificadas e que não possuem nome são 

estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras [...]” (MOSCOVICI, 2004, p. 61). 

Ao conseguirmos colocar o que nos era desconhecido numa categoria e rotulá-lo com um nome 

conhecido, podemos representar o não usual em nosso mundo familiar. Categorizar alguém ou 

algo significa escolher um dos paradigmas guardados em nossa memória e estabelecer uma 

relação positiva ou negativa com ele.  

O autor em referência enfatiza que interpretar uma ideia ou um ser não familiar sempre 

requer categorias, nomes, referências, passando, assim, a entidade nomeada a ser integrada na 

‘sociedade de conceitos’. Ademais, quando os sentidos emergem, nós o tornamos tangíveis, 

visíveis e semelhantes às ideias e aos seres com que já interagimos e estamos familiarizados. 

Conclui-se, então, que as representações preexistentes são de alguma forma modificadas e que 

aquelas entidades que devem ser representadas são alteradas ainda mais, passando a adquirir 

uma nova existência (MOSCOVICI, 2004, p. 70). 

O processo de objetivação coaduna a ideia de não-familiaridade com a de realidade. Seu 

movimento é de tornar físico ou concreto o que era abstrato, materializando o que estava no 

campo das ideias; é tornar físico o que estava na esfera abstrata do pensamento, dando corpo e 

realidade ao objeto em representação. Objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia 

ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é já representar, encher 

com substância o que está naturalmente vazio (MOSCOVICI, 2004, p. 72-73). 

A objetivação permite a formulação de imagens e conceitos para, adicionados e 

reproduzidos no mundo exterior, tornar as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido. 

“Objetivar é reabsorver um excesso de significações materializando-as (e adotando assim certa 

distância a seu respeito). É também transplantar para o nível de observação o que era apenas 

inferência ou símbolo” (MOCOVICI, 1978, p. 111).  

Feitas essas considerações sobre a teoria de Moscovici, passemos a uma breve 

apresentação da Praxiologia Social, bourdieusiana, apoio também fundamental na compreensão 

dos aspectos materiais e simbólicos do fenômeno em estudo. 
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3.1 A PRAXIOLOGIA SOCIAL, DE PIERRE BOURDIEU 

 

 Pierre Bourdieu construiu uma “teoria do mundo social” (PINTO, 2000), não apenas um 

modelo de apreensão de determinado tipo de fenômeno, como fez Serge Moscovici.  Como 

alerta Domingos Sobrinho (2016), Moscovici não propõe um modelo que ajude a apreender as 

relações de poder simbólico que perpassam a construção das representações sociais. Isso nos 

fornece a Praxiologia Social e, dada a sua complexidade, destacaremos aqui apenas alguns 

princípios e conceitos que nos ajudam a analisar e interpretar as razões da desistência 

construídas pela nossa população. 

 A Praxiologia de Bourdieu atribui um papel essencial às estruturas simbólicas da 

produção e da reprodução da vida social e propõe alguns conceitos operacionais, visando 

explicar a relação entre homem e sociedade. São marcantes em sua obra as noções de habitus, 

campo social, capital simbólico e poder simbólico, que ajudam a apreender não só os sentidos 

construídos por uma determinada cultura, mas também, e essa é sua originalidade, as relações 

de poder que perpassam esses sentidos.  

 O conceito de habitus, por exemplo, é central na Praxiologia bourdieusiana e deve ser 

entendido como uma gramática generativa de práticas conforme as estruturas objetivas das 

quais é produto. É constituído por esquemas mentais, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionarem como estruturas estruturantes, numa afirmação clássica de Bourdieu, e que atuam 

como princípios geradores de práticas e representações. Estas podem ser objetivamente 

reguladas e regulamentadas sem serem o produto de obediência a regras e também 

objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha consciência desse fim ou do domínio das 

operações para atingi-lo. O habitus está, assim, na base de práticas coletivamente orquestradas 

sem serem o produto da ação organizadora de nenhuma intervenção consciente (BOURDIEU, 

2001). Assim, as experiências acumuladas ao longo da trajetória de um grupo produzem os 

esquemas de percepção, pensamento e ação que guiam os indivíduos, assegurando-lhes a 

conformidade e a constância de certas práticas através dos tempos. Em outras palavras, as 

condições sociais de existência são interiorizadas sob a forma de princípios inconscientes de 

ação e reflexão, esquemas de percepção e entendimento, ou seja, sob a forma de estruturas da 

subjetividade. 

 Um conceito relacionado ao de habitus é o de capital cultural (uma forma de capital 

simbólico), central nas teses de Bourdieu para explicar as diferenças de rendimento escolar de 

estudantes de origens sociais diversas. 
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A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese 

indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de 

crianças provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o “sucesso 

escolar”, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das diferentes 

classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, à distribuição do 

capital cultural entre classes e frações de classe. Este ponto de partida implica 

em uma ruptura com os pressupostos inerentes, tanto à visão comum que 

considera o sucesso ou o fracasso escolar como efeito das “aptidões” naturais, 

quanto às teorias do “capital humano” (BOURDIEU, 1999, p. 73). 

 

O capital cultural em seu “estado fundamental”, como diz Bourdieu - pois ele se 

expressa também na posse de obras artísticas, escritos, pinturas, etc. e de títulos escolares -, está 

ligado ao corpo e pressupõe sua incorporação através de um trabalho de inculcação e 

assimilação que “custa tempo”. Deve ser investido “pessoalmente” pelo investidor ,e “tal como 

o bronzeamento, essa incorporação não pode ser feita por procuração. Sendo pessoal, o trabalho 

de aquisição é um trabalho do “sujeito” sobre si mesmo [...]” (ibid., p. 74). Esse conceito será 

importante na análise e na interpretação dos dados, como veremos no capítulo 5, para 

destacarmos que faltou, dentre outras razões na produção da desistência, o volume de capital 

cultural incorporado que permitisse à nossa população decodificar as particularidades das 

interações sociais e pedagógicas no âmbito do IFRN, os jeitos e trejeitos das comunicações que 

dominam o ambiente escolar. 

Outro conceito importante, porém, mais desenvolvido por Bourdieu na sua maturidade 

é o de efeitos de lugar, que guiou muitas das análises feitas pelo autor e seus colaboradores no 

livro A Miséria do Mundo, lançado em 1993, na França, e escrito com a finalidade política de 

dar voz àqueles que não são ouvidos e vivem em ambientes onde impera o sofrimento. Nele se 

destaca a miséria da posição e da condição dos indivíduos no espaço social, as quais estão na 

base das diferentes formas de sofrimento simbólico e violência simbólica. Um dos textos de 

Bourdieu, na referida obra, introduz os aspectos teóricos do que ele denomina de “efeitos de 

lugar” nos dizendo: 

 

Considerados como corpos (e indivíduos biológicos), os seres humanos estão, 

do mesmo modo que as coisas, situados em um lugar [...] e eles ocupam um 

espaço. O lugar pode ser definido absolutamente como o ponto do espaço 

físico onde um agente ou uma coisa se encontra situada, tem lugar, existe. 

Quer dizer, seja como localização, seja, sob um ponto de vista relacional como 

posição, como graduação em uma ordem. O lugar pode ser definido como a 

extensão, a superfície e o volume que um indivíduo ou uma coisa ocupa no 

espaço físico, suas dimensões, ou melhor, seu entulhamento (como às vezes 

se diz de um veículo ou de um móvel) (BOURDIEU, 2001, p. 160). 
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Os agentes sociais, continua o autor, são constituídos como tais na e pela relação com o 

espaço social. O mesmo acontece com as coisas, na medida em que são apropriadas pelos 

agentes, portanto, constituídas como propriedades, estão também “situadas num lugar do 

espaço social que se pode caracterizar por sua posição relativa pela relação com os outros 

lugares (acima, abaixo, entre, etc.) e pela distância que o separa deles.” (ibid.). Comparando o 

espaço físico com o social, Bourdieu afirma que, enquanto o primeiro é definido pela 

exterioridade mútua das partes, o segundo é definido pela exclusão mútua ou a distinção das 

posições que o constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais. 

Compreender como os desistentes se distribuem no espaço social e as consequências disso é 

fundamental para entender a dimensão material ou física das razões que os levaram, mais uma 

vez, a não dar continuidade aos estudos. 

Relacionado com os efeitos de lugar, sobretudo no nosso caso, está o conceito de 

violência simbólica, que muito nos ajudou a compreender como ela se efetiva, na realidade 

pesquisada, por meio da imposição da cultura escolar legítima. Poderíamos dizer que a 

violência simbólica é, talvez, a face mais perversa da dominação simbólica, devido à sua 

dinâmica particular do conhecimento/desconhecimento, uma vez que leva o indivíduo a jogar 

em si mesmo a culpa do seu fracasso.  

Como resume Mauger (2017), no livro Vocabulário Bourdieu: 

 

A novidade, no conceito de “violência simbólica”, reside na explicação 

proposta. Oxímoro que embaralha as fronteiras entre o material e o intelectual, 

a força e o direito, o corpo e a mente, o conceito de “violência simbólica” 

aplica-se a todas as formas “brandas” de dominação que conseguem ganhar a 

adesão dos dominados. “Brandas” em relação às formas brutais baseadas na 

força física ou armada [...]. “Violência” porque, por mais “brandas” que elas 

possam ser, tais formas de dominação não deixam de exercer uma verdadeira 

violência sobre aqueles que a sofrem, engendrando a vergonha de si e dos 

seus, o autodescrédito, a autocensura ou a autoexclusão. “Simbólica”, pelo 

fato de se exercer na esfera das significações ou, mais precisamente, do 

sentido que os dominados conferem ao mundo social e a seu lugar nesse 

mundo (MAUGER, 2017, p. 360). 

 

 A violência simbólica não deixa vislumbrar as fronteiras entre o material e o intelectual, 

o corpo e a mente, a força e o direito. Todavia, não importa se mais “branda” que a violência 

da força bruta, ela leva os indivíduos a vivenciarem situações que lhes impulsionam a atribuir 

o “fracasso” a si mesmo.  

 

A força simbólica, a de um discurso performático, e em particular, de uma 

ordem, constitui uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 
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diretamente, e como que por encanto, a despeito de qualquer constrição física: 

mas o encanto opera buscando apoiar-se em disposições previamente 

constituídas, que ele “descandeia” como se fossem molas [...] (BOURDIEU, 

2001, p. 204-205). 

 

Contudo, para que essa força possa atuar, é necessário um imenso trabalho prévio de 

transformação durável dos corpos, capaz de produzir as disposições permanentes despertadas e 

reativadas pela ação simbólica. E essa ação transformadora é tanto mais poderosa quando se 

exerce, no essencial, de maneira invisível e insidiosa, por intermédio da familiarização com um 

mundo físico simbolicamente estruturado e por meio da experiência precoce e prolongada de 

interações animadas pelas estruturas de dominação (ibid.). 

 

[...] sendo o resultado da inscrição no corpo de uma relação de dominação, as 

disposições constituem o verdadeiro princípio dos atos práticos de 

conhecimento e reconhecimento da fronteira mágica entre dominantes e 

dominados, atos desencadeados pela magia do poder simbólico, atuantes, 

nesse caso, como um gatilho (BOURDIEU, 2001, p. 205).  

 

Na apresentação dos resultados que, apenas por uma estratégia expositiva, estão 

separados entre razões materiais e simbólicas, poderemos demonstrar como o IFRN e os seus 

agentes institucionais - professores e gestores em particular - exercem, não de todo consciente, 

a violência simbólica que contribui para acentuar as tensões e angústias, cuja culminância é a 

tomada de uma decisão difícil e dolorida. Nesse sentido, Domingos Sobrinho (2003), com base 

nas elaborações de Pierre Bourdieu, prefere nomear “sofrimento simbólico” a todas as emoções 

corporais e somatizações decorrentes desse processo. Isso por que se trata de um  

 

[...] sofrimento humano desprovido de causa orgânica ou essencialmente 

psicológica. Não sendo fruto, pois, da condição humana (doenças, processo 

de envelhecimento), nem tampouco de causas diretamente sociais, como o 

desemprego, a falta de moradia, a fome, etc. estaria mais próximo do 

sofrimento decorrente da “miséria da posição’, conforme nomearam Bourdieu 

e seus co-autores no livro A Miséria do Mundo (DOMINGOS SOBRINHO, 

2003, p. 64). 

 

 

 Se, por um lado, o IFRN, assim como todas as demais instituições do sistema escolar, atua 

em certa medida, no esforço de acolhimento das camadas populares, por outro, exerce uma 

função mistificadora, como destaca Resende (2017, p. 327-328). Oculta o caráter arbitrário e 

socialmente imposto da cultura que veicula como neutras e legítimas diferenças sociais, 

“naturalizadas como decorrentes de aptidões e/ou esforços individuais, negando e camuflando, 
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assim, o privilégio cultural dos alunos oriundos das classes dominantes [...]”. Essa imposição 

de um arbitrário cultural de origem de apenas uma parte dos estudantes, para Bourdieu, 

caracteriza uma forma clara de exercício da violência simbólica. 

 Ao analisarmos o papel desempenhado pela organização institucional do IFRN no 

acolhimento aos estudantes do Proeja e pelos professores e gestores, o conceito de “agente”, 

desenvolvido por Bourdieu, impôs-se como uma ferramenta necessária para explicar como uma 

instituição com vasta tradição no trabalho com segmentos de origem popular deixou tão visível 

o que se esforça para ocultar ou até amenizar. 

A adoção do termo “agente”, por Bourdieu, pontua Nogueira (2017), está relacionada 

ao seu esforço de construção de uma teoria da ação prática, ou seja, de um conhecimento sobre 

o modo como agentes concretos, inseridos em uma posição determinada do espaço social e 

portadores de um conjunto específicos de disposições incorporadas, agem nas situações sociais. 

Ao construir toda sua obra em contraposição, por um lado, às correntes que ele chamou de 

subjetivista ou fenomenológica de conhecimento e, por outro, às correntes estruturalistas ou 

objetivistas, Bourdieu explica que: 

 

[...] o conhecimento fenomenológico, representado na sociologia por 

correntes como a Etnometodologia e o Interacionismo, restringir-se-ia a captar 

a experiência e a percepção imediata do mundo social, tal como vivida 

cotidianamente pelos membros da sociedade. Essa forma de conhecimento 

[...] excluiria do seu campo de investigação a questão das condições de 

possibilidade dessa experiência subjetiva. Descrever-se-iam as ações e 

interações sociais, mas não se questionaria a respeito das condições objetivas 

que poderiam explicar o curso das interações (NOGUEIRA, 2017, p. 26). 

 

 O problema do subjetivismo, continua Nogueira, não é apenas o fato de não abordar as 

bases sociais que supostamente condicionariam as experiências práticas, mas, sobretudo, de 

criar “uma concepção ilusória do mundo social, que confere aos sujeitos excessiva autonomia 

e consciência na condução de suas ações e interações” (ibid.). 

 Já o problema do objetivismo seria explicar a experiência humana como estruturada por 

relações objetivas que ultrapassam o plano da consciência e da intencionalidade individuais. 

Assim, corre o risco de conceber a prática apenas como execução de regras estruturais dadas, 

“sem investigar o processo efetivo por meio do qual as regularidades sociais são produzidas e 

reproduzidas pelos agentes por meio de suas práticas” (ibid., p. 27). 

 

O conhecimento praxiológico e a noção de agente a ele associada é 

apresentado e defendido, então, pelo autor como uma alternativa capaz de 



62 

 

 

 

solucionar os problemas decorrentes das perspectivas subjetivista e 

objetivista. O conhecimento praxiológico não se restringir a identificar 

estruturas objetivas externas aos indivíduos, tal como o faz o objetivismo, mas 

buscaria investigar como essas estruturas se encontram interiorizadas nos 

agentes, constituindo um conjunto estável de disposições estruturadas, um 

habitus, que, por sua vez, estrutura as práticas e as representações das práticas. 

Essa forma de conhecimento apreenderia, então, a própria articulação entre os 

planos da ação ou das práticas subjetivas e o plano das estruturas, ou, como 

repetidamente diz o autor, captaria o processo de “interiorização da 

exterioridade e de exteriorização da interioridade” (NOGUEIRA, 2017, p. 27).  

 

 Esses elementos teóricos, que serão melhor desenvolvidos no capítulo 5, permitem-nos, 

por um lado, melhor entender tanto o valor simbólico fortemente atribuído à educação formal 

pelos desistentes quanto a representação social positiva que constroem sobre o IFRN, por outro, 

entender, igualmente, as contradições das posturas e discursos dos gestores e professores, que 

atuam como agentes mediadores da imposição da cultura escolar legítima. Uns e outros, como 

sugere a Praxiologia, não detêm uma excessiva autonomia e total consciência de suas ações e 

interações, nem são autômatos que apenas obedecem à execução de regras estruturais dadas. 

Como dito acima, todos são produtos da interiorização da exterioridade na qual estão inseridos 

e da exteriorização que fazem dessa interiorização, explicando o jogo de palavras repetido por 

Nogueira e utilizado por Bourdieu. Caso contrário, a violência simbólica exercida através da 

imposição da cultura escolar legítima nada mais seria que o fruto da perversidade daqueles que 

fazem as instituições escolares. 

 Para concluir este capítulo, faremos uma breve alusão ao conceito de campo social, o 

qual não aparece de modo explícito na análise e na interpretação dos dados, mas está latente 

(no pano de fundo) onde se produz o fenômeno por nós pesquisado, sob a forma de campo 

educacional. 

Bourdieu prefere usar o conceito de campo social para apreender como uma organização 

societária se manifesta concretamente em sua diversidade a que falar abstratamente em 

“sociedade”. Os campos sociais são, para ele, microuniversos dotados de autonomia relativa 

em relação às macroestruturas. Um campo social é um sistema de relações objetivas entre 

posições adquiridas, produto de lutas anteriores e da acumulação dos capitais imprescindíveis 

aos agentes para nele atuarem, conservando-o ou transformando-o. Como explicita o autor 

(2004), os agentes envolvidos num determinado campo possuem certo número de interesses 

fundamentais, ou seja, tudo o que está ligado à existência mesma do campo, o que leva à 

construção de uma cumplicidade objetiva subjacente a todos os conflitos e antagonismos ali 

existentes.  
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Assim, um campo se define quando também são definidos os interesses e objetos 

específicos de disputa no seu interior (irredutíveis, por sua vez, aos interesses e objetos de 

outros campos), os quais não são percebidos por alguém que não tenha sido preparado para nele 

atuar. Por exemplo, somente quem tem incorporados em si o valor e a força simbólica da 

educação, sabe jogar o jogo necessário para disputar as posições nesse espaço que acredita 

poder ocupar ou consegue valorizar o próprio esforço e investimento para nele se inserir, como 

veremos no caso dos desistentes. 

 Um campo pode ser apreendido, na sua forma mais visível, como espaço físico dotado 

de posições hierárquicas, a exemplo da hierarquia entre as instituições e a posição de seus 

agentes. O apelo à noção de campo ajuda, assim, a melhor situar a dimensão do poder na disputa 

pela construção dos sentidos numa determinada cultura, permitindo, também, compreender que, 

mesmo estando interconectado a uma ampla rede de interações e estruturas, um campo social 

apresenta uma relativa autonomia. Segundo Bourdieu (2004), os campos são parte integrante 

do mundo social e se diferenciam entre si, porque seu funcionamento submete-se a leis mais ou 

menos específicas. Isto é, enquanto integrantes do macrocosmo social, esses universos estão 

submetidos à mesma “gravitação universal” dele, mas se reproduzem de uma maneira 

particular. Essa autonomia, defende o autor, é uma das grandes características dos campos ou 

subcampos.  

O espaço social das práticas educativas, com suas instituições e agentes (professores, 

gestores, estudantes, funcionários, etc.), portanto, constitui o campo da educação, um sistema 

de relações objetivas entre posições adquiridas, produto de lutas anteriores e da acumulação 

dos capitais imprescindíveis aos agentes para nele atuarem, conservando-o ou transformando-

o, como dito acima (BOURDIEU, 2004).  
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4 TRAJETOS METODOLÓGICOS 

 

Nosso intuito, neste capítulo, é explicitar as estratégias adotadas para 

encontrar/entrevistar os estudantes desistentes - principais sujeitos deste estudo – a fim de 

sabermos sobre suas experiências enquanto estudantes do Proeja e sobre suas desistências. Para 

isso, faremos uma descrição de nosso trajeto, a partir das intenções iniciais da pesquisa proposta 

no projeto de tese.  

Para coletar os dados, recorremos à entrevista semiestruturada, defendida por Triviños 

(1994), Bogdan e Biklen (2013) e Bourdieu (2001) como uma técnica apropriada para ser 

utilizada nas pesquisas sociais, principalmente quando investigamos objetos simbólicos. Em 

nosso caso, ela se coaduna à nossa proposição investigativa, que tem como objetivo central 

conhecer as razões materiais e simbólicas que podem mobilizar o abandono escolar entre 

estudantes do Ensino Médio do Proeja/IFRN.  

A intenção inicial deste estudo era abranger os campi de Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Ceará-Mirim e Natal - Zona Norte, constitutivos da região metropolitana de Natal, 

capital do Estado do Rio Grande do Norte, o que não se concretizou. Nossa expectativa, no 

início do planejamento do trabalho de campo, em 2014, era de que os três primeiros campi 

citados já tivessem implantado o Proeja, conforme manda a legislação, a exemplo do Campus 

Natal Zona Norte, entretanto não ocorreu.  

Sobre a implantação do Proeja, é importante ressaltar que a legislação nacional, por 

meio do Decreto 5.840/2006, determinou que as instituições federais de educação profissional 

deveriam implantar cursos e programas regulares do Proeja até o ano de 2007.  O referido 

decreto esclarece que a rede de instituições federais de educação profissional compreende a 

Universidade Federal Tecnológica do Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica, 

as Escolas Técnicas Federais, as Escolas Agrotécnicas Federais, as escolas técnicas vinculadas 

às universidades federais e o Colégio Pedro II, sem prejuízo de outras instituições que venham 

a ser criadas com essa finalidade. O decreto enfatiza também que essas instituições deveriam 

disponibilizar para o Proeja, a partir de 2006, “no mínimo dez por cento do total das vagas de 

ingresso da instituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas do ano anterior, 

ampliando essa oferta a partir do ano de 2007” (BRASIL, 2006, p. 69). Todavia, constatamos 

na prática que, mesmo com a determinação legal, a implantação do programa nos três campi 

não havia ocorrido.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.840-2006?OpenDocument
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Diante disso, começamos o trabalho de campo em março de 2015, buscando 

informações sobre o número de estudantes desistentes do Proeja, no Campus Natal Zona Norte, 

único, portanto, onde o programa estava implantado desde o segundo semestre de 2006. Dos 

quatro cursos já ofertados (como descrito na seção 2.1.2), há, na atualidade, o de Técnico de 

Nível Médio em Comércio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos/EJA.  

Em resposta à nossa demanda, a secretaria acadêmica enviou, via correio eletrônico, um 

primeiro relatório emitido pelo Q-Acadêmico, sistema eletrônico responsável pelo controle e 

pelo registro acadêmico dos alunos no IFRN. Esse sistema armazena uma grande quantidade 

de informações sobre o alunado, o que dificultou identificar de forma mais ágil quem havia 

desistido. Nesse primeiro momento, nosso interesse era de conhecer nomes, obter contatos 

telefônicos e endereços residenciais ou mesmo correio eletrônico dos desistentes, algo que 

possibilitasse o contato direto com esses alunos. Em seguida, considerando que há diversas 

formas de filtragem de dados, solicitamos outro relatório no qual, além das informações para 

viabilizar contatos reais, pudéssemos ter outros dados que ajudassem a caracterizar nossa 

população. Assim, obtivemos dados sobre gênero, curso, ano de entrada na instituição, período 

e, principalmente, sobre a situação dos matriculados: aprovado, reprovado, reprovado por falta, 

evadido, transferido, cancelado, concludente, concluinte, falecido, dentre outros. 

No relatório obtido, quem deixou de frequentar as aulas em definitivo, o público do 

nosso interesse, estava identificado com a palavra evasão. Conforme o Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa, evasão significa 1. “ato de evadir-se, fuga”; 2. Fig. Evasiva, que tem como 

significado: “desculpa ardilosa, subterfúgio, escapatória”. (Dicionário Aurélio, 1999, p.854). 

Como não concordamos com essa terminologia, pois dá a entender que os sujeitos apenas foram 

embora, fugiram, escaparam, deparamo-nos com a necessidade de qualificar o fenômeno em 

foco a partir de nossos referenciais teóricos. Preferimos, então, nomeá-lo com desistência, o 

que, etimologicamente, segundo o Aurélio, significa 1. “Ato ou efeito de desistir”; 2. não 

prosseguir num intento; renunciar (Op. cit. p.655). Portanto, o termo desistência se aproxima 

mais da compreensão teórica aqui adotada a respeito de como se produz o “abandono” do 

Proeja, isto é, a não-continuidade dos estudos.  Para nós, esse abandono não é uma simples 

evasão ou fuga, mas a abdicação de algo que se desejava, a renúncia a um direito. Assim, a 

desistência, como a percebemos, é consequência de fatores econômicos, sociais, culturais e, 

sobretudo, psicossociais3, como procuraremos demonstrar. 

                                                 
3 Essa postura já adotamos na nossa dissertação de mestrado (CARDOSO, 2007), quando tratamos do fenômeno 

da desistência escolar na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, em três escolas estaduais localizadas no município de Natal.  
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A análise dos dados dos relatórios nos levou a constatar também que o fenômeno da 

desistência é mais abrangente do que o da evasão, como vista no discurso oficial. A ele se 

somam os eventos do jubilamento dos estudantes e do cancelamento de matrículas. Conforme 

a Organização Didática (IFRN, 2012, p. 18 e 55), o jubilamento se dá quando o estudante não 

conclui o curso dentro da duração máxima prevista, que é de oito períodos letivos. Esse 

documento estabelece também que o cancelamento de matrícula poderá ser solicitado a 

qualquer tempo mediante requerimento do estudante. Essa constatação inicial nos fez perceber 

que, além da “evasão”, tanto os jubilamentos quanto os cancelamentos evidenciam outras 

formas de “insucesso” na vida escolar ou, literalmente, de exclusão do sistema escolar, 

contribuindo para manter elevados os percentuais de jovens e adultos que não conseguem 

sequer concluir a última etapa da educação básica, conforme podemos conferir na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 ‒ Estudantes do Curso Técnico de Nível Médio em Informática/Proeja – Campus Natal Zona Norte. 

Ingresso em 2006.2 

 

Fonte: Q-Acadêmico/Proen/IFRN - setembro/2015 

 

Ao somarmos desistentes, jubilados e cancelados, temos 42 estudantes que não 

conseguiram concluir esse nível de ensino, ou seja, dos 81 ingressantes, apenas dez 

conseguiram chegar até o final do curso (concluídos) e serem reconhecidos pela legislação 

como técnicos em informática, correspondendo a 12% do total. Os 33% desistentes, seguidos 

de 14% dos jubilados e 5% cancelados totalizam 52%, ou seja, mais da metade não concluiu o 

Ensino Médio. Os concludentes, sete ao todo, só receberão o diploma quando cumprirem as 

400 horas reservadas à prática profissional, estabelecidas no Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos (CNCT), e entregarem o trabalho final de curso. Conforme consta nos dados do 

sistema, o Q-Acadêmico, as 22 transferências foram internas. Isso por que, em 2007, o campus 

ampliou a oferta do Proeja com os cursos de Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica e em 

Manutenção e Suporte em Informática, conforme a Resolução nº 22/2007 - CD/Cefet/RN, como 

mencionamos anteriormente.  

 

EGRESSOS/MOTIVOS 

ESTUDANTES 

Quantidade % 

Evadidos 27 33,0 

Jubilados 11 14,0 

Cancelados 4   5,0 

Transferidos 22 27,0 

Concludentes 7   9,0 

Concluídos 10 12,0 

TOTAL 81 100,0 
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Segundo o diretor acadêmico da época, outro motivo para as transferências foi a 

dificuldade que os estudantes encontraram para acompanhar o curso. Essa realidade ratifica as 

análises do IBGE ao mencionar avanços relativos à qualidade do ensino em todas as etapas da 

educação básica, mas que “as desigualdades de desempenho dos alunos por rede de ensino 

permanecem elevadas, destoando do padrão internacional” (BRASIL, 2012, p. 122). 

Em continuidade ao percurso metodológico desenvolvido na realização desta pesquisa, 

em março de 2016, por constatarmos (definitivamente) a inexistência do Proeja nos campi de 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim, vimo-nos obrigados a concentrar a 

coleta dos dados no Campus Natal Zona Norte. Nesse novo contexto, ampliamos o universo 

para ouvir também professores que atuassem no Proeja, gestores da direção geral e acadêmica 

do campus e ainda o reitor4, o pró-reitor de ensino e a diretora pedagógica. Esses três últimos 

respondem por toda a instituição. 

Nessa ampliação, intencionávamos buscar mais informações sobre o Proeja e, 

fundamentalmente, sobre as razões da desistência dos estudantes desse programa. A 

necessidade de buscar conhecer essas razões se justifica porque, como afirma Gaskell (2002), 

as experiências podem até parecer únicas ao indivíduo, mas as representações dessas 

experiências não surgem das mentes individuais, pois, em alguma medida, elas resultam de 

processos sociais. Portanto, “representações de um tema de interesse em comum, ou de pessoas 

em um meio social específico são, em parte, compartilhadas” (GASKELL, 2002, p. 71). 

Concordando com o autor, consideramos a pertinência de articular os discursos dos desistentes 

com o de profissionais que tivessem contato direto e frequente com os estudantes, no caso, os 

professores e gestores do campus, pois todos estão envolvidos em sistemas de interações e se 

influenciando mutuamente. Quanto aos gestores (que respondem por toda a instituição), a 

importância em ouvi-los estava relacionada ao fato de eles terem acesso a informações mais 

amplas relativas ao Proeja/IFRN e, igualmente, pela necessidade de sabermos o porquê da não 

implantação do programa nos três campi da região metropolitana de Natal, conforme previsto 

em lei.  

 

                                                 
4 A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Diante dessa nova configuração, 

em seu Art.11, determinou que “os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 1 (um) 

Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores” [...] e, no Art. 12, estabeleceu que os Reitores serão nomeados pelo Presidente da 

República, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade 

escolar do respectivo Instituto Federal. 
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4.1 SOBRE AS ENTREVISTAS E SUA REALIZAÇÃO 

 

 Como já explicitado em outras partes deste texto, nosso objeto de pesquisa exigiu que 

adotássemos uma estratégia metodológica capaz de assegurar um acesso o mais amplo possível 

aos discursos produzidos pelos sujeitos sobre as razões da desistência e de sua relação com o 

Proeja. Por essa razão, optamos pela realização de entrevistas semiestruturadas, conforme a 

fundamentação que exporemos a seguir. 

A perspectiva bourdieusiana sobre a entrevista é de que esta oferece ao pesquisado uma 

situação de comunicação excepcional, livre de constrangimentos temporais, os quais pesam nas 

trocas cotidianas, além de possibilitar alternativas que o autorizam expor mal-estares, faltas e 

necessidades, cabendo, para tanto, a disposição acolhedora e compreensiva ao pesquisador. Nas 

elaborações de Triviños (1994), encontramos observações nessa mesma direção, indicando que 

o investigador deve estabelecer uma relação de confiança para permitir ao informante se 

expressar com naturalidade e espontaneidade, fazendo a entrevista ser agradável para ambos. 

Ainda nesse aspecto, Bourdieu (2001) acrescenta que ambos podem não perceber todos os 

sinais dessas possibilidades, principalmente os pesquisados mais carentes, mas que estes 

 

[...] parecem aproveitar essa situação como uma ocasião excepcional que lhes 

é oferecida para testemunhar, se fazer ouvir, levar sua experiência da esfera 

privada para a esfera pública; uma ocasião também de se explicar, no sentido 

mais completo do termo, isto é, de construir seu próprio ponto de vista sobre 

eles mesmos e sobre o mundo, e manifestar o ponto, no interior desse mundo, 

a partir do qual eles vêem a si mesmos e o mundo, e se tornam compreensíveis, 

justificados, e para eles mesmos em primeiro lugar (BOURDIEU, 2001, p. 

704). 

 

Com o apoio desses pressupostos e o redesenho do universo investigativo, passamos a 

elaborar os roteiros para as entrevistas, optando pela forma semiestruturada, na intenção de 

facilitar ao entrevistador e ao entrevistado aprofundar os questionamentos feitos, permitindo a 

ambos sanarem dúvidas que, por ventura, surgissem durante sua realização. Nesse tipo de 

entrevista, conforme assinalam Bogdan e Biklen (2013), é possível se obterem dados 

comparáveis entre os vários sujeitos. Segundo o entendimento desses autores, as boas 

entrevistas são aquelas em que os respondentes se sentem à vontade e falam livremente sobre 

seus pontos de vista, revelam suas perspectivas, produzindo, assim, uma riqueza de dados. E 

apontam ainda a necessidade de o entrevistador ser paciente, agir como um detetive para reunir 

histórias pessoais e experiências do entrevistado, a fim de compreender sua perspectiva pessoal. 



69 

 

 

 

Essas orientações se aglutinam às de Rosa e Arnoldi (2008) ao enfatizarem que os 

questionamentos na entrevista semiestruturada são mais profundos, exigindo uma formulação 

flexível, a fim de permitir ao sujeito discorrer e verbalizar seus pensamentos, tendências e 

reflexões sobre os temas apresentados, levando pesquisador e pesquisado a um relacionamento 

recíproco e, muitas vezes, de confiabilidade.  

Observando os fundamentos e orientações de Bourdieu (2001), Triviños (1994), Bogdan 

e Biklen (2013), Rosa e Arnoldi (2008), elaboramos os roteiros para cada segmento. Para os 

desistentes, o foco foram as razões da desistência. Para professores e gestores, houve 

questionamentos específicos sobre suas funções e outros assuntos similares, como o que 

pensavam em relação ao Proeja numa escola técnica profissionalizante, explorando desde sua 

implantação à realidade atual: quais prioridades, dificuldades, perspectivas e ações.  

Durante o desenvolvimento das entrevistas, como era de se esperar, fomos percebendo 

a necessidade de inserir outras indagações, principalmente sobre o que professores e gestores 

achavam da desistência, e outras inerentes às suas funções, conforme o desenrolar da entrevista 

exigisse. Os roteiros referidos se encontram nos apêndices B, C e D deste trabalho, na seguinte 

sequência: B – dos (as) estudantes desistentes; C – dos (as) professores(as); D – dos gestores.  

Optamos por denominar os entrevistados de participantes, fossem desistentes, 

professores e gestores. Desse modo, a identificação deles, para efeito de legenda, ficará assim 

convencionada: P = participante e 01 = número de ordem; primeiro a ser entrevistado, segundo 

a ser entrevistado, etc.; D = desistente; M = mulher; H =homem, seguido do numeral referente 

à idade. Por exemplo, ao final das falas, teremos a legenda: P01DH36, conforme se verá daqui 

por diante. No caso dos demais, a legenda será: PP = participante professor; 01 = número de 

ordem; seguido do gênero e da idade; M = mulher; H = homem (PP01M44) - participante 

professor, primeiro a ser entrevistado, gênero feminino, 44 anos.  PG = participante gestor; 01 

= número de ordem; seguido do gênero e da idade; M = mulher; H = homem (PG01H57) 

participante gestor, primeiro a ser entrevistado, gênero masculino, 57 anos. 

Em todas as entrevistas, antes de qualquer registro, pedíamos autorização para gravar, 

esclarecendo ao participante a importância de suas informações para nosso trabalho e que não 

tínhamos condições de acompanhar sua fala escrevendo-a. Tal procedimento não teve objeção 

de nenhum dos participantes. As entrevistas foram realizadas individualmente e tiveram 

duração entre 25min. e 45min. com os estudantes desistentes e, de 40min. a 1h, com os 

professores e gestores. 
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Os áudios foram gravados em dois aparelhos do tipo smartphones para serem transcritos 

na íntegra. A exceção nessa tarefa foi com os gestores, dos quais transcrevemos apenas as 

questões que se reportavam ao Proeja e sobre o que eles achavam da desistência dos estudantes 

da EJA.  

Começávamos as entrevistas preenchendo um protocolo que foi utilizado somente no 

segmento dos estudantes desistentes. A intenção com esse protocolo foi colher informações 

sobre: idade, gênero, estado civil, atividade profissional, bairro em que residia, período no 

curso, turno; tentativas para cursar o ensino médio em outras escolas ou no próprio IFRN; o 

tempo que ficou sem estudar; se tinha filhos e quais suas idades etc. Esse momento inicial 

poderia facilitar, tanto ao entrevistado quanto ao entrevistador (mas principalmente ao 

primeiro), a superação de possíveis inibições que comumente existem ao se conversar com 

quem não mantemos contato constante ou não conhecemos. Nesse sentido, Gaskell (2002) diz 

que o entrevistado, por não conhecer o entrevistador, pode se sentir constrangido, hesitante ou 

defensivo.  

O fato de realizamos as entrevistas com professores e gestores antes de encontrarmos os 

desistentes nos permitiu sempre solicitar informações e contato de alguém que havia desistido 

(o que era feito principalmente aos professores). Algumas vezes, obtivemos indicações com 

nomes, números de celulares ou de uma rede social, possibilitando mais agilidade nos encontros 

futuros. 

Após a apresentação da entrevistadora, seguida de uma conversa inicial (e 

preenchimento do protocolo), apresentávamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

o qual era lido e assinado pelo entrevistado, no caso de professores e gestores. Já os estudantes 

desistentes, por vezes, pediam que a entrevistadora o lesse. Esse momento se dava sempre em 

uma sala com porta fechada, geralmente ampla, com ar condicionado, mesa e cadeira 

confortáveis.  

Mesmo nessas condições, nos mantínhamos atentos durante a gravação pelo fato de 

haver barulhos externos. Assim, poderíamos evitar, ou pelo menos amenizar, problemas com a 

gravação e possível perda de detalhes do discurso verbal do entrevistado. Isso por que já há 

prejuízos na transcrição do oral para o escrito, como observa Bourdieu (2001), pois, em sua 

concepção, se perde a voz, a pronúncia com suas variações, a entonação, o ritmo, a linguagem 

dos gestos, da mímica e a linguagem corporal. Ainda com relação aos cuidados com a produção 

do texto, a partir das transcrições e suas prováveis perdas, Gaskell (2002) apresenta 
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preocupações semelhantes às de Bourdieu, alertando sobre a necessidade de se viver e sonhar 

com as entrevistas, para poder relembrar o tom emocional do entrevistado.   

 

4.2 A BUSCA PELOS QUE DESISTIRAM: “NÃO DESISTI, EU TRANQUEI” 

 

As primeiras tentativas de contato com os desistentes constantes no relatório do Q-

Acadêmico da instituição foram sempre via telefone. De início, a investigadora se identificava 

e, no decorrer da conversa, dizia que atuava como pedagoga no IFRN. Em seguida, falava que 

havia ministrado aulas como professora da EJA na rede estadual e, à medida que a comunicação 

se aprofundava, trazia o tema da experiência como estudante da EJA, a fim de averiguar se o 

interlocutor(a) havia desistido. Dessa forma, numa média de seis alunos com quem tentávamos 

falar, conseguíamos com um, às vezes com dois e, destes, ouvíamos quase sempre que não era 

a pessoa que procurávamos ou, se fosse, escutávamos frases como: “Terminei o Ensino Médio”; 

“Eu concluí”; ou então “Não desisti, eu tranquei”. Essa última ocorreu mais frequentemente 

no início de nossas tentativas para agendar as entrevistas, embora, por duas vezes, tenha 

ocorrido de o (a) participante desistente que estávamos entrevistando mencionar que havia 

trancado o curso. Nesse caso, no final da entrevista, esclarecíamos que no sistema (Q-

Acadêmico) constava sua evasão.  

Não sabemos a veracidade das informações de quem falava conosco ao telefone, mas o 

contato era feito com alunos cujos nomes constavam no relatório do Q-Acadêmico e aos quais 

estava relacionada a palavra evasão. Como já explicamos, adotamos o termo desistente, ao invés 

de evasão ou evadido. Esse primeiro esforço de contato com os desistentes mostrou-nos que 

não havíamos adotado a linguagem adequada para falar com eles. A frase repetida, por vezes, 

pelos “desistentes” (entre aspas porque nesse momento não conhecíamos sua realidade), “não 

desisti, eu tranquei”, anunciava que estávamos no caminho certo ao tratarmos a desistência 

como obstáculo simbólico. “Não desisti, eu tranquei” conotava uma defesa ante um interlocutor 

estranho, mas vinculado à EJA (uma educadora): “Não fracassei”, tive necessidade de trancar 

era o que queriam dizer, no nosso entender. Por quais razões? Não sabíamos. Percebendo isso, 

redefinimos nossa estratégia de comunicação, passando a utilizar frases como: parou de vir 

para as aulas, não veio mais, você veio até qual período, ou concluiu o curso, não mais 

pronunciando as palavras desistir/desistiu/desistente. Estas só eram faladas quando o 

participante as usava, e não partindo de nossas indagações. 
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Na tentativa de localizar nosso público desistente, utilizamos novas estratégias além do 

já citado, tais como: a) solicitar o auxílio de estudantes da EJA que continuavam frequentando 

as aulas, de uma funcionária dos serviços gerais do campus que já havia concluído o curso na 

EJA e continuava mantendo contato com colegas de sua turma que à época, haviam desistido; 

b) recorrer ao serviço social do campus, setor responsável pelo repasse mensal de uma bolsa 

para auxiliar no deslocamento do aluno da EJA e que, por essa razão, verifica a frequência às 

aulas. No caso deste, obtivemos um relatório atualizado.  

Um ajuda inesperada veio de um contato com uma pessoa que acreditávamos ser 

desistente. Esse contato foi feito inicialmente por telefone e nos permitiu agendar um encontro 

na residência. Durante o preenchimento do protocolo, contudo, constatamos que nosso 

entrevistado havia concluído o Ensino Médio há anos e que era funcionário público em final de 

carreira. Diante disso, esclarecemos a necessidade de ouvir estudantes da EJA que não estavam 

frequentando as aulas (no Campus Natal Zona Norte) e que não tivessem o Ensino Médio antes 

de ingressar no IFRN5. De forma muito espontânea, esse senhor falou que só havia se 

matriculado na EJA para receber o auxílio da bolsa, mas resolveu não ir mais. Sua 

expansividade e solicitude nos deixou à vontade para pedirmos que identificasse ex-colegas de 

sala ou conhecidos cujos nomes constavam no relatório que tínhamos em mãos. Usando nosso 

telefone, ele passou a fazer as ligações e, quando bem sucedido, anunciava o nosso interesse, 

permitindo, assim, que continuássemos com a abordagem. Dessa forma, conseguimos agendar 

duas entrevistas, garantindo-nos um avanço na coleta dos dados.  

Em outra entrevista, também durante o preenchimento do protocolo, não demos 

prosseguimento porque o candidato havia concluído o Ensino Médio em outra instituição, mas 

no relatório emitido pelo serviço social constava sua evasão. Nesse caso, esse estudante desistiu 

dos estudos na instituição IFRN, porém buscou concluir essa etapa da formação básica em outra 

escola.  

Outra forma exitosa na busca pelos desistentes ocorria quando o entrevistado, no 

decorrer de sua fala, anunciava nomes de colegas que haviam desistido. Ao término da 

entrevista, solicitávamos um contato, de preferência telefônico. Quando o respondente não fazia 

                                                 
5 De acordo com a Organização Didática (IFRN, 2012, p.18) Art. 39, os cursos técnicos de nível médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou cursos Proeja Técnico são destinados aos portadores de 

certificado de conclusão do Ensino Fundamental (no máximo) com idade mínima de 18 anos. No entanto, é comum 

identificarmos estudantes, nos cursos ofertados pelo Proeja, com o Ensino Médio concluído em outras instituições. 

Com essa definição estabelecida no documento referido, a instituição (IFRN) não identifica, no ato da matrícula, 

se o candidato possui certificado do Ensino Médio, uma vez que a documentação exigida é a de conclusão do 

Ensino Fundamental. 
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referência a nomes, encerrada a entrevista, pedíamos ajuda nesse sentido. Mesmo assim, 

algumas não se realizaram porque o (a) candidato (a) não comparecia ao local em horário 

combinado com a investigadora. Isso nos levava a mais um telefonema para confirmar aquele 

encontro e saber da possibilidade de realizá-lo, contudo, quando não éramos atendidos, 

partíamos para outros nomes da lista.  

Nas várias idas ao Campus Natal Zona Norte, quando era viável, conversávamos com 

professores e outros servidores sobre o tema de nossa investigação. Numa dessas ocasiões, 

conseguimos o contato de um casal que havia desistido e que se comunicava com colegas 

desistentes através do Facebook. Todavia, descobrimos que esse casal havia desistido do Proeja 

porque conseguiu entrar num curso superior e, portanto, não atendia nossos critérios para 

entrevistá-lo. Com o apoio do referido casal, conversamos virtualmente com estudantes 

desistentes para agendar as entrevistas. Entretanto, durante essas conversas, constatávamos, às 

vezes, que eles não preenchiam o critério de ser desistente da EJA e não ter o Ensino Médio 

antes de ingressar no IFRN.  

Concomitantemente aos contatos feitos pelas redes sociais, via Facebook ou WhatsApp, 

falávamos também por telefone com outros estudantes. Isso por que precisávamos expandir os 

agendamentos diante de negativas no aceite para as entrevistas. Nessas buscas, tivemos um 

participante que, após algumas tentativas de agendamento, fez-nos deslocarmos dois dias 

seguidos para um ponto de táxi, em um bairro central de Natal, onde passamos mais de duas 

horas esperando-o sem sucesso. Constatamos depois que não se tratava de uma recusa ao 

convite, mas de incompatibilidade de horários, uma vez que, finalmente, conseguimos realizar 

a entrevista em outro momento.  

Na realidade, os canais que viabilizaram as entrevistas foram o telefone e as indicações 

nominais por parte de estudantes regulares, dos próprios desistentes, de professores e de um 

dos gestores do campus. Dessa forma, conseguimos, ao final, treze participantes em nossa 

amostra. Seis foram entrevistados no Campus Natal Zona Norte, quatro no Campus Natal 

Central e três em seus endereços residenciais. A escolha desses locais, do dia e da hora, era 

acordada conforme a conveniência e o tempo deles. Para garantir uma gravação sem muitos 

ruídos devido à movimentação rotineira dos lares, as entrevistas foram realizadas em espaços 

como quartos de dormir ou em ambiente reservado a atividades comerciais, como foi o caso de 

um salão de beleza, mas fora do horário comercial.  

Gaskel (2002) relativiza a quantidade de entrevistas numa investigação qualitativa, por 

considerar que destas poderemos ter um corpus extenso, após a transcrição, para ser analisado 
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pelo pesquisador e delimita entre quinze e 25 entrevistas individuais. Em nosso caso, além das 

treze entrevistas com os desistentes, realizamos quatro com professores da EJA e cinco com 

gestores. Destes últimos, dois do Campus Natal Zona Norte atuavam diretamente com o 

desenvolvimento da oferta do Proeja e três da reitoria do IFRN. 

Apesar das dificuldades para encontrarmos os desistentes, procuramos diversificá-los 

por idade e gênero, para tornar a amostra mais heterogênea. Lembramos, todavia, que o critério 

primordial para ouvi-los era que fossem desistentes da EJA/IFRN, Campus Natal Zona Norte e 

que não tivessem concluído o Ensino Médio antes de ingressarem na instituição.  

Bourdieu (2001), ao fazer observações sobre a entrevista, sugere que esse é um 

momento no qual o pesquisado não é apenas um instrumento nas mãos do pesquisador, mas que 

o primeiro pode, de alguma maneira, conduzi-la na densidade e intensidade do discurso. E que, 

às vezes, o pesquisado dá a impressão de sentir uma espécie de alívio, de realização e de 

felicidade de expressão. Exemplificando o que diz esse autor, alguns participantes comentaram 

sobre a satisfação e gratidão por serem ouvidos:  

 

Eu fiquei muito feliz por você ter vindo aqui me entrevistar [risos]. Fiquei 

famoso! [mais risos] (PD08H49)  

 

Eu espero ter ajudado né? ter contribuído pra seu trabalho né? e que no 

momento certo, esse assunto venha chegar nos ouvidos de quem interessa 

(PD12H36). 

 

A partir das informações que colhemos, no momento inicial das entrevistas, traçamos 

um perfil dos treze estudantes desistentes, especificamente no que diz respeito à idade, ao 

gênero, ao estado civil, à atividade profissional e bairro em que residiam. Assim, com relação 

às idades tivemos uma população que variou de 23 a 64 anos. Dentre os participantes, dois 

tinham entre 23 e 25 anos e seis tinham entre 30 e 40 anos, sendo esta faixa de idade a de maior 

predominância na população investigada. Quatro dos entrevistados tinham entre 41 e 50 anos e 

apenas um participante tinha 64 anos.  

No que diz respeito ao gênero, houve a predominância do feminino sobre o masculino. 

No primeiro caso, tivemos oito participantes e, no segundo, contamos com cinco. Em 

percentuais, a participação feminina foi de aproximadamente 62% e no masculino de 38%, 

como mostra o gráfico abaixo.   
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         Figura 3 ‒ Proporção dos gêneros na amostra dos desistentes. 

 

               Fonte: A autora e elaboração de Lucas Sales e Rebeca Martins -  

LEA/UFRN. 

 

Em nossas tentativas para encontrar os estudantes desistentes, as mulheres foram sempre 

mais acessíveis para participar da entrevista. Já com os homens, alguns usaram várias 

estratégias de recusa, como não aceitar o convite de imediato alegando que necessitavam 

consultar a esposa, por exemplo, outros, mesmo com o agendamento, não compareceram.  

Quanto à atividade profissional desempenhada pelos entrevistados, identificamos que 

oito trabalhavam em empresa privada com carteira assinada, ou seja, 61,5%. Esse dado nos 

chama a atenção pelo fato de termos identificado em nossas análises que o trabalho foi um dos 

motivos alegados por eles para desistirem dos estudos. Dos cinco restantes, dois disseram ser 

do lar; dois, autônomos (um exercia atividade doméstica, outro fazia conserto em aparelhos 

eletroeletrônicos); e um estava desempregado.         

Com relação ao estado civil, sete se declararam casados; dois, em união estável; dois, 

separados; e um, solteiro, como podemos verificar na tabela seguinte.                                     

 

Tabela 2 ‒ Estado civil dos desistentes. 

Estado Civil Frequência Absoluta Frequência Relativa % 

Casado 7 53,84 

Separado 3 23,08 

Solteiro 1 7,7 

União estável 2 15,38 

Total 13 100 

Fonte: A autora e elaboração de Lucas Sales e Rebeca Martins - LEA/UFRN. 
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Como podemos verificar, 53,84%, mais da metade dos pesquisados, se declarou 

casado(a). Essa informação confirma os comentários que ouvimos durante as entrevistas sobre 

a necessidade de manter a família, esposo(a), filhos. E, dentre outros elementos, alguns 

enfatizaram a falta de apoio do esposo ou da esposa quanto ao seu retorno aos estudos, como 

veremos no capítulo 5, que trata dos resultados.  

Sobre a localização residencial dos desistentes, verificamos que oito residiam na zona 

norte da cidade, onde se localiza o Campus Natal Zona Norte/IFRN, e, destes, dois no bairro 

Lagoa Azul; dois nos bairros Cidade da Esperança e Nazaré (ambos localizados na região oeste 

de Natal, a 11 km de distância até o bairro Potengi, endereço do Campus Natal Norte), e dois 

no município de São Gonçalo do Amarante, na grande Natal, também distante do campus. Este 

último, embora se trate de município vizinho a Natal, se distancia menos do instituto do que os 

bairros Cidade da Esperança e Nazaré, como podemos ver no mapa a seguir.    

 

Figura 4 ‒ Localização dos bairros dos desistentes e do Campus Natal Zona Norte. 

 

Fonte: A autora e diagramação de Jorge Henrique de M. Santos. 
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Pelo que visualizamos no mapa, o deslocamento mais longo envolve dois bairros 

apenas. Poderíamos concluir que~, para o restante, não haveria problemas relacionados à 

distância de suas residências até a escola. No entanto, devemos considerar que mais da metade 

desses estudantes (61,5% como vimos acima) trabalha formalmente, saem de suas atividades 

profissionais diretamente para a escola e têm de enfrentar as dificuldades decorrentes do sistema 

de transporte urbano, que funciona sempre com atrasos. Isso condiz com as alegações que 

ouvimos sobre chegar atrasado em sala de aula e, muitas vezes, faltar as aulas devido à distância 

do trabalho até o campus.  

Outros dados dessa caracterização se referem aos cursos de origem dos desistentes e o 

total de entrevistados por curso. Como podemos verificar na tabela a seguir, os desistentes com 

os quais tivemos contato pertenciam a dois cursos: o Técnico de Nível Médio em Comércio e 

o de Manutenção e Suporte em Informática. No primeiro, tivemos nove entrevistados, o que 

representou 69,2% do total de participantes, índice bem superior em relação ao segundo, que 

teve apenas quatro entrevistados, representando 30,7% dos desistentes pesquisados.  

 

Tabela 3 ‒ Total de desistentes entrevistados por curso. 

Curso Frequência Absoluta 
Frequência 

Relativa % 

Comércio 9 69,2 

Manutenção e Suporte em Informática 4 30,7 

Total 13 100,0 

Fonte: A autora e elaboração de Lucas Sales e Rebeca Martins - LEA/UFRN. 

 

Como mencionamos no capítulo 2, seção 2.1.2, o curso de Comércio - autorizado pela 

Resolução nº29/2008-CD/Cefet-RN, de 06/06/2008 - abriu sua primeira turma no segundo 

semestre de 2008 e permanece funcionando até os dias atuais. Provavelmente, por essa razão, 

tivemos uma quantidade mais expressiva de contato com os desistentes desse curso. Já o curso 

de Manutenção e Suporte em Informática, autorizado pela Resolução nº22/2007-CD/Cefet-RN, 

de 31/07/2007, teve sua primeira oferta no primeiro semestre de 2007 e encerrou em 2009. É 

possível, portanto, que o índice menor de entrevistados desse curso tenha ocorrido devido à sua 

duração de apenas dois anos. Além disso, devemos considerar que nossa coleta foi realizada no 

ano de 2016, sete anos após o encerramento dessa oferta.  

Com vimos, a trajetória percorrida para encontrar os estudantes desistentes do Ensino 

Médio do Proeja/IFRN Campus Natal Zona Norte se constituiu numa tarefa que demandou 
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várias estratégias e apoios a fim de coletarmos os dados. Dessa forma, consideramos importante 

ressaltar que, além da contribuição dos próprios desistentes e de estudantes regularmente 

matriculados, tivemos o auxílio de servidores técnico-administrativos da secretaria acadêmica, 

pedagogas, assistente social, professores(as) e gestores(as). Assim, de posse das informações 

obtidas, realizamos as análises e as interpretações as quais nos permitiram compor os resultados 

que se encontram no capítulo subsequente. 
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5 AS RAZÕES DA DESISTÊNCIA 

 

Neste capítulo trataremos de apresentar o que, sob a nossa ótica, produziria o fenômeno 

da desistência. Para tanto, conforme anunciado no capítulo de exposição do apoio teórico, 

tomaremos como centrais os conceitos de efeitos de lugar e de violência simbólica, de Pierre 

Bourdieu, bem como o conceito de representação social, de Serge Moscovici, no que nos 

pareceramu pertinentes para ampliar nosso olhar analítico e interpretativo. Todavia, 

começaremos retomando o apoio teórico-metodológico, já igualmente anunciado, referente ao 

principal método de análise dos dados aqui adotado, qual seja: a análise categorial de conteúdo. 

 

5.1 SOBRE A ANÁLISE CATEGORIAL DE CONTEÚDO  

 

No mundo social, constroem-se os processos de comunicação que podem se transformar 

em dados sociais nos casos de pesquisas dessa natureza. Para Bauer (2002), esses dados se 

produzem através da comunicação informal e formal e por meio de textos, imagens e materiais 

sonoros.  Entretanto, nos dois tipos de comunicação, há regras, e sua compreensão é de que, na 

primeira, a informal, as pessoas podem falar - como no caso de entrevistas - desenhar ou cantar 

do modo como queiram. Já na segunda - a formal - é necessário um conhecimento 

especializado, um treino antecipado, como para se escrever um artigo de jornal. Suas 

observações sobre a pesquisa social são de que o pesquisador necessita se centrar na maneira 

como as pessoas se expressam espontaneamente e verbalizam o que é importante para elas, o 

que pensam sobre suas ações e sobre as de outras pessoas.  

Os indivíduos se comunicam através da linguagem e esta se constitui basicamente de 

substâncias simbólicas. A partir da comunicação, eles estabelecem relações de pertenças 

histórico-culturais, políticas, ideológicas, afetivas etc. no meio social em que estão inseridos. 

Nessas relações, comunicam, expõem seus pensamentos e fazem inferências a partir do que 

apreendem concretamente no cotidiano, mas sempre recorrendo a referentes simbólicos. O 

processo de comunicação é, portanto, central na apreensão e no conhecimento das 

representações sociais, conforme diz Moscovici (2004), pois é através dele que as pessoas 

partilham ideias e concepções como se fossem continuidade de seus comportamentos. Assim, 

a partir das explicações (do que nos comunicaram) dos estudantes do Ensino Médio do 

Proeja/IFRN, buscamos conhecer o que embasa suas desistências.  
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Bardin (2000), ao tratar da análise de conteúdo, nos informa que esta é possível de ser 

aplicada a todas as formas de comunicação (mensagens) independentemente da natureza de seu 

suporte. Na análise de conteúdo, método aqui utilizado, se procura conhecer o que está nas 

“entrelinhas” ou não perceptível de imediato. Seria o equivalente a buscarmos outras realidades 

através das mensagens, tentando encontrar os sentidos que as constituem, os quais são 

permeados de conteúdos psicológicos, sociológicos, históricos e políticos (BARDIN, 2000). 

Em sua definição, a análise de conteúdo é  

 

[...] um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) 

(BARDIN, 2000, p. 38). 

 

A partir das verbalizações dos estudantes desistentes, por conseguinte, recorremos ao 

método de análise de conteúdo proposto por essa autora, que apresenta, dentre outras técnicas, 

as análises temática e categorial. Na primeira, a análise temática, se buscam os significados ou 

conteúdo semântico das mensagens. Nesse tipo de análise, é possível investigar os núcleos de 

sentido constitutivos na comunicação, permitindo “descobrir” e encontrar temas de 

significação. Tema, na acepção desta autora, refere-se a uma unidade de significação. 

Tamanhos e limites não correspondem, especificamente, à extensão de frases ou parágrafos, o 

que determina um tema não são correspondentes linguísticos, mas afirmações que tratam de um 

mesmo sentido (BARDIN, 2000).  

Na segunda, a análise categorial, se realizam desmembramentos do texto em 

“subunidades” semânticas, formando-se, assim, as categorias por reagrupamentos semelhantes. 

A categorização pode se dar a partir de temas que surgiram na análise temática, o que agiliza e 

torna mais eficaz a categorização, mas, para isso faz-se necessário definir critérios 

antecipadamente.  

Ainda segundo Bardin (2000), existem boas e más categorias. Essa autora apresenta 

como qualidades de uma boa categoria a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a 

objetividade, a fidelidade e a produtividade, definidas a seguir.  

a) A exclusão mútua tem como condição estipular que cada elemento não pode 

existir em mais de uma divisão. Nesse caso, as categorias precisam ser construídas 

de forma que um elemento não suscite mais de um ou vários aspectos. Para tanto, é 

necessário adaptar o código de maneira que não gere ambiguidades. 
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b) A homogeneidade das categorias, abrange o princípio de exclusão mútua. Um 

único princípio de classificação deve governar sua organização, ou seja, um mesmo 

conjunto categorial só pode funcionar com um registro e com uma dimensão da 

análise. Diferentes níveis de análise precisam ser separados em outras tantas 

análises sucessíveis.  

c) A pertinência: ocorre quando uma categoria é adaptada ao material de análise 

escolhido e pertence ao quadro teórico definido. Em razão disso, surge a ideia de 

adequação ótima. Nesse caso, o sistema de categorias deve refletir as intenções da 

investigação, as questões do analista, e corresponder às características das 

mensagens.  

d) A objetividade e a fidelidade se manifestam quando diferentes partes de um 

mesmo material se aplicam à mesma grelha categorial e são codificadas de forma 

igual, mesmo quando submetidas a várias análises. As distorções devidas à 

subjetividade dos codificadores e à variação dos juízes não se produzem se a 

escolha e a definição das categorias forem bem estabelecidas.  

e) A produtividade diz respeito a um conjunto de categorias que fornecem 

resultados férteis tanto em índices de inferências como em hipóteses novas e em 

dados exatos (BARDIN, 2000). 

De posse dos dados coletados, tentamos fundamentalmente construir um corpus que 

fosse representativo para as análises e respondesse aos objetivos específicos propostos para este 

estudo, os quais reafirmamos: a) conhecer os obstáculos de ordem material que estão na base 

da produção da desistência, tais como a situação econômica, a posição no espaço social, as 

razões de ordem familiar, entre outras; b) identificar as razões da ordem do simbólico, em 

especial aquelas vinculadas à relação com a cultura escolar legítima e a construção de 

representações sociais; c) verificar em que medida os obstáculos simbólicos são decorrentes 

das imposições de legitimidade e naturalização do poder simbólico.  

Conforme as definições de Bauer (2002), um corpus de texto possibilita a realização de 

diferentes leituras, a depender dos vieses que ele contém e, em sua concepção, um corpus é a 

representação e a expressão de uma comunidade que fala. Esse autor, ao tratar da análise de 

conteúdo, faz observações de que esta permite reconstruir indicadores, cosmovisões, valores, 

opiniões, preconceitos e estereótipos, viabilizando comparações entre comunidades.  

Em acordo com as ideias do autor em referência, Franco (2012) informa que, uma vez 

definido o corpus, em nosso caso as entrevistas, é necessário considerá-lo com todos os seus 
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elementos, principalmente pela possibilidade de serem esclarecidos os contextos e as condições 

político-sociais contidas nas mensagens emitidas. Em sua compreensão, a análise de conteúdo 

utilizada como procedimento de pesquisa numa abordagem metodológica crítica tem como 

ponto de partida as mensagens verbais - oral e escrita - gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada. Sua compreensão é de que essas mensagens verbais, 

silenciosas ou simbólicas, estão vinculadas às condições da realidade de seus produtores. Ou 

seja, estão consubstanciadas de componentes cognitivos, subjetivos, afetivos e valorativos.  

Atentos a esses fundamentos, buscamos, a partir das análises, encontrar elementos 

indicativos de motivos/razões constitutivos de obstáculos materiais e simbólicos para as 

desistências dos estudos escolares entre alunos do Proeja/IFRN. 

 

5.2 O VALOR SIMBÓLICO DA EDUCAÇÃO E DO IFRN COMPARTILHADO PELOS 

DESISTENTES 

 

Os dados de caracterização dos nossos participantes, já apresentados, permitiram-nos 

constatar que eles fazem parte da imensa população de trabalhadores ditos manuais ou para cuja 

atividade não é exigida elevada escolarização. Outra característica marcante do ponto de vista 

social é que habitam as chamadas periferias urbanas, da cidade do Natal, espaços onde o Estado 

se faz pouco presente, portanto, deixando de ofertar adequadamente (ou até não ofertando) os 

serviços para os quais os impostos são pagos, tais como saneamento, calçamento, iluminação 

pública, transporte público, segurança, atendimento de saúde adequado, dentre outros. Para 

quem habita a cidade há décadas e inclusive viveu em bairros periféricos, como é o nosso caso, 

não é necessário consultar anuários estatísticos para falar com propriedade dessa situação. 

Mesmo tendo interrogado um número reduzido de desistentes, podemos inferir, a partir 

do que diz a literatura nacional, que são representantes da diversidade do público da Educação 

de Jovens e Adultos no país, seja no tocante à origem e à condição social; às atividades 

econômicas visando manter a sobrevivência; ao local de moradia; às faixas etárias, dentre outros 

aspectos já mencionados. Nesta seção, interessa-nos explorar os sentidos que os pesquisados 

atribuem à educação formal e ao IFRN, um dos motivos que os levaram a continuar a trajetória 

escolar interrompida. Antes, porém, retornemos a alguns dados da trajetória escolar da 

população pesquisada apresentados no capítulo 4. 

Constatamos que dos treze desistentes, cinco (38,5%) nunca tinham tentado cursar o 

ensino médio e que oito (61,5%) o haviam tentando, mas não conseguiram concluí-lo. O tempo 
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dessa interrupção ou o tempo em que se mantiveram afastados dos estudos, pôde-se constatar, 

variou de dois a 40 anos, até terem contato com o IFRN. Dentre os motivos alegados, aparecem 

o alistamento militar, a rotina exaustiva de trabalho, que levava ao desgaste físico e mental, 

gravidez e as constantes greves nas escolas públicas. Pode-se inferir, portanto, que essas pessoas 

tentaram, ao longo de suas vidas, dar continuidade aos estudos, porém fatores diversos as 

impediram de continuar. E o fizeram porque acreditam que: 

 

Educação é o transformador do ser humano. [...] Digo muito a meus filhos, 

estudar pra você mudar a vida, tem que estudar. Foi o estudo que mudou minha 

vida (P03DM50). 

 

Se você não tem uma educação, você é cega. Você não entende, você não 

enxerga, você não vê, quando você tem um estudo, sua visão é aberta pra tudo. 

Educação pra mim é a base, a base pra o futuro, pra o trabalho, pra qualquer 

outra coisa, é a base (P04DM30). 

 

[...] na parte de educação onde você vai se aprofundar mais assim [...] de 

estudo, de ter um futuro melhor pra eles, [se refere aos filhos] tanto pra eles, 

como pra mim também né? (P06DM33). 

 

Educação é tudo, principalmente pra esses jovens. Porque educação hoje é 

tudo mesmo, pra um trabalho, pra tudo tem que ter a educação. (P10DM50). 
 

 

 Esses resultados, isto é, a valorização da educação contrastando com a impossibilidade 

de ter uma trajetória de êxito na aquisição dos títulos escolares, não são novidade e corroboram 

os achados de muitos trabalhos realizados para caracterizar o público da EJA de modo geral, e 

do Proeja/IFRN, em particular. Como temos procurado demonstrar, a Praxiologia Social, de 

Pierre Bourdieu, é uma ferramenta teórica que nos ajuda a desvelar e denunciar essa realidade 

especialmente alarmante no caso brasileiro. Como esclarece este autor: 

 

É provável, por um efeito de inércia cultural, que continuemos tomando o 

sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da 

“escola libertadora”, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um 

dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de 

legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom 

social tratado como dom natural. (BOURDIEU, 1999, p. 41). 

 

A explicação sociológica, continua o autor, pode esclarecer as diferenças de êxito que 

se atribuem com frequência à posse de certos dons, o que, na verdade, obscurece a ação dos 

fatores culturais na trajetória escolar. Em verdade, cada família transmite a seus filhos, mais 

por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural “e um certo ethos sistema de valores 
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implícitos e profundamente interiorizados”, que contribuem, dentre outras coisas, para as 

atitudes dos indivíduos face ao capital cultural e à instituição escolar: “A herança cultural, que 

difere, sob dois aspectos segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença inicial das 

crianças diante da experiência escolar, e, consequentemente, pelas taxas de êxito” (ibid., p.42). 

A crença na “escola redentora”, que assegura a todos a ascensão social via educação, 

como se vê, foi incorporada pelos nossos participantes, embora, na prática, essa “profecia” não 

tenha se realizado ao longo de suas vidas. Como aponta Domingos Sobrinho:  

 

O discurso hegemônico sobre o valor da Educação, na sociedade brasileira, 

veiculado pelas instâncias oficiais e seus diferentes porta-vozes (incluindo-se 

aí os próprios educadores), procura difundir a crença numa inquestionável 

função “redentora” da Educação, de forma que todos os grupos sociais, 

particularmente os excluídos e todos os demais denominados genericamente 

de populares, sejam levados a perceber como “natural” a educação formal (em 

especial) enquanto via régia de acesso às benesses do desenvolvimento 

globalizado. Obscurece-se, dessa forma, as razões mais profundas que 

permitem explicar não só o fracasso de certas políticas oficiais, o insucesso de 

muitas crianças no seu contato com a Escola e, particularmente, de muitos 

jovens e adultos que, mesmo possuindo o certificado legitimador dos saberes 

e competências adquiridos, não conseguem a inserção social e cultural tão 

apregoada (DOMINGOS SOBRINHO, 2003, p. 505). 

 

 A Praxiologia bourdieusiana ajuda-nos a perceber que o usufruto das gratificações 

simbólicas e os retornos materiais proporcionados pela aquisição do capital cultural sob a forma 

de títulos escolares está vinculado à existência ou a posse pelos agentes de outras formas do 

capital cultural (como por exemplo, o domínio da língua legítima, os hábitos culturais 

considerados legítimos, dentre outras formas), de determinado volume de capital social 

(relações sociais que facilitam as interações no espaço social) e de capital material, dinheiro ou 

bens, que possam eventualmente ser convertidos em outras formas de capital - o educacional, 

para ficar no caso em foco. Todavia, como ressalta Domingos Sobrinho (ibid., 506), “a 

intensidade do desenvolvimento das estratégias de reconversão de outras formas de capitais em 

capital educacional, para um determinado grupo, estará diretamente relacionado com o sentido 

atribuído a essa forma de manifestação do capital cultural”. 

 Se essas teses são válidas, o próprio Bourdieu vai demonstrar, sobretudo nos seus 

últimos anos de vida, que outros elementos precisam ser levados em conta na sua aplicação a 

casos concretos. Referimo-nos às suas elaborações sobre o poder simbólico e a violência 

simbólica, particularmente no livro a Miséria do Mundo, cuja primeira edição francesa é de 
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1993 e do qual falaremos no decorrer desta exposição. Por enquanto, continuemos a explorar 

os sentidos atribuídos à educação e ao IFRN. 

 Como foi dito antes, as famílias transmitem às suas crianças, desde cedo, um certo 

capital cultural e um ethos que as permitem decodificar a importância da educação e de suas 

instituições, sabendo classificá-las ou desclassificá-las de acordo com os referentes 

apreendidos.  

Durante as entrevistas, algumas das perguntas foram feitas sob a forma de associação 

livre, ou seja, enunciava-se uma frase estímulo e esperava-se que as respostas viessem de forma 

mais livre, menos direcionadas. Sobre o IFRN, por exemplo, perguntávamos: “Quando eu falo 

em IFRN, o que é que vem na sua lembrança?” Seguem algumas associações. 

 

[O entrevistado respira profundo e diz]: Vem responsabilidade e respeito. Por 

que eu falo assim? Porque quando eu estudava no IF e alguns colegas me 

perguntavam – “você está estudando?” - eu digo, estou. “Está estudando 

aonde?” - No IFRN. Aí percebe no semblante do rosto deles, eles se 

transformam quando você fala a palavra IFRN, esse nome tem peso... na parte 

educacional. Você... tem pessoas que diz assim "como é que você com a idade 

de... - na época eu estava com 45 anos, 46 mais ou menos - como é que você 

com essa idade conseguiu entrar no IFRN?" Quer dizer, o IFRN ele abre as 

portas pra você, ele tem espaço pra qualquer pessoa, qualquer idade, basta 

você querer, né. Como na época da minha turma, tinha pessoas já com bem 

mais idade do que eu. Mas, assim... iam todos os dias, não faltavam entendeu? 

Eu cansava de chegar de viagem, de mil quilômetros de viagem, teve uma/teve 

várias vezes que eu viajava de X (cidade localizada na região do alto oeste 

do RN) pra chegar aqui em Natal, chegava aqui era 5 horas da tarde, 5:30 e eu 

não perdia aquela vontade de ir. Chegava na empresa... deixava minhas coisas 

e pegava minha moto e ia pro IF. Só saía de lá as 10 horas da noite, eu tinha 

prazer em chegar lá, e fazer valer aquilo ali que estava me dando... mais uma 

oportunidade, né? (P08DH49). 

 

IFRN... muito, muita coisa assim. [...] eu pelo menos eu me sentia muito 

importante quando eu entrei, quando eu estudava lá né, que é um estudo muito 

bom, muito bom mesmo. Eu queria até que meus filhos fossem, mas eles não 

se interessaram de ir fazer também esse curso, quando eu entrei. E é uma 

escola de referência muito boa, muito boa mesmo, o estudo de alto/ pra mim 

foi de alto nível porque eu nunca tinha visto coisas que eu vi lá no tempo 

que eu/no período que eu passei estudando, que eu tinha visto em colégios 

estaduais, nunca tinha visto. E eu sofri muito porque eu era muito parada pra 

estudo, de pensar, de estudar e eu evoluí muito porque eu corria atrás, paguei 

particular pra ficar, pra tentar pra concluir, mas infelizmente parei, não 

terminei (P07DM44). 

 

Esses conteúdos discursivos apontam para a existência de uma representação social da 

instituição IFRN, uma vez que os participantes, como continuaremos a demonstrar, não 

expressam apenas uma opinião sobre o objeto, mas permitem que se possa depreender dos 
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discursos uma imagem positiva, a qual condensa diferentes formas de qualificar o sentido da 

instituição e, ainda mais, explicitam as atitudes que tomam ou gostariam de tomar diante dela. 

Como enfatiza Jodelet (2001, p. 22-23), o ato de “representar ou se representar” corresponde a 

um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto, podendo ser esse tanto uma 

pessoa, coisa, acontecimento material, fenômeno natural, ideia, etc., “real ou imaginário”, mas 

sempre algo necessário à vida do sujeito: “Não há representação sem objeto”. Além disso, uma 

representação social não é apenas uma opinião ou uma imagem sobre determinado objeto, 

porém uma totalidade significante. 

 

Em sua riqueza como fenômeno descobrimos diversos elementos (alguns, às 

vezes, estudados de modo isolado): informativos, cognitivos, ideológicos, 

normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, etc. Contudo, estes 

elementos estão organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo 

sobre o estado da realidade. É esta totalidade significante que, em relação com 

a ação, encontra-se no centro da investigação científica, a qual atribui como 

tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la em suas dimensões, formas, 

processos e funcionamento (JODELET 2001, p. 21). 

 

No caso do IFRN, os participantes evocam os sentidos que compartilham sobre uma 

instituição centenária, cuja origem remonta à Escola de Aprendizes Artífices de Natal, 

inaugurada em 1910, com base no Decreto nº 7566, do presidente Nilo Peçanha, de 23 de 

setembro de 1909. O referido diploma legal possibilitou a criação em todas as capitais dos 

estados da República, de uma unidade escolar para formação de aprendizes artífices, no âmbito 

do ensino profissional primário gratuito6. 

 

Fruto de iniciativa do Governo Federal em 1909, a Escola de Aprendizes e 

Artífices de Natal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, teve como público alvo meninos de baixa renda, com idade entre 

10 e 13 anos, aos quais eram ministrados curso primário, de desenho e os 

ofícios de marceneiro, sapateiro, funileiro, alfaiate e serralheiro. Está, pois, na 

origem da instituição, hoje IFRN, sua vinculação com o mundo do trabalho, 

sua vocação para auxiliar os governos a realizarem suas proposições e seu 

modelo de escola unitária, através de cursos profissionalizantes integrados ao 

ensino regular (MANSO JÚNIOR, 2017, p. 56). 

 

 Ao longo de sua trajetória, essa instituição foi adaptando o seu currículo e sua 

configuração jurídico-institucional a cada momento da vida do país e do desenvolvimento do 

Estado do RN, mas nunca deixando de ser uma referência enquanto escola de excelência não 

                                                 
6 Sobre a história da Rede Federal de Educação Profissional falamos no capítulo 2, seção 2.1 
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só para os estudantes oriundos das camadas populares, como também para a formação da mão 

de obra local. 

 

Instalada no prédio do Hospital da Caridade Juvino Barreto, onde hoje 

funciona a Casa do Estudante de Natal, na Cidade Alta, a instituição adquire 

o típico perfil ao qual se referem Fonseca (1961) e Silva (1991) de instituição 

assistencialista e voltada à educação dos pobres. Em 1914, a escola foi 

transferida para o antigo Quartel Militar na avenida Rio Branco, saindo da 

periferia para o centro urbano de Natal. O antigo casarão do século XIX 

passou por adaptações para desenvolver-se como escola.  

No dia 11 de março de 1967, há cinquenta anos, um arrojado prédio é 

inaugurado na Av. Salgado Filho, nº 1559, no bairro do Tirol. Esse é o 

endereço do atual Campus Natal Central do IFRN.  Com a Portaria Ministerial 

nº 331 de 16 de junho de 1968, a Escola Técnica Federal do Rio Grande do 

Norte (ETFRN), passa a oferecer os cursos de nível médio profissionalizante, 

encerrando definitivamente a educação profissional em oficinas e o antigo 

ginásio industrial (MANSO JÚNIOR, 2017, p. 57). 

 

O “arrojado prédio” que passou a servir de ícone para a qualidade do ensino ali ofertada 

situa-se, desde 1967, numa das principais avenidas da capital potiguar e na esquina de um 

cruzamento de onde se pode partir para as quatro regiões administrativas da cidade do Natal e, 

em consequência, por onde passam diariamente milhares de pessoas, automóveis, ônibus, 

demais veículos automotores e outros meios de locomoção. Não importa a denominação 

assumida pela instituição em cada etapa de sua trajetória recente - Escola Industrial Federal 

(EIF), Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (Etfrn), Centro Federal de Educação 

Tecnológica (Cefet-RN) ou Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN)7 - o seu valor simbólico se manteve.  

Na foto a seguir, pode-se perceber que, no interior do campus há uma área verde onde 

é cultivado o bosque Professor Nivaldo Calixto, denominação em homenagem a seu criador, 

que, ao longo dos anos foi ratificando a preocupação da escola com a preservação ambiental. 

Segundo o histórico do campus, sua extensão ocupa uma área total de 90.000m² divididos em 

setores administrativos, acadêmicos e esportivos. Da esquerda para a direita, destaca-se o 

extenso prédio onde sempre funcionaram as salas de aula, laboratórios e setores administrativos.  

No mesmo sentido (da esquerda para a direita) veem-se construções horizontais e 

verticais, onde estão situados o atual Campus de Educação a Distância, os setores de esporte, 

                                                 
7 Estas denominações se deram a partir de sua inauguração, em 11 de março de 1967. Não nos referimos aos anos 

anteriores porque estamos tomando como referência de análise dos conteúdos representacionais apenas o prédio 

(referente material) e o seu valor simbólico, e embora se deva considerar que a carga simbólica atribuída à 

instituição tem a ver com toda a trajetória da educação profissional federal no Estado do Rio Grande do Norte e 

no país. 
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de saúde, a cantina e o restaurante – da escola – onde são oferecidas as refeições para os 

estudantes inclusos na assistência social. Ao fundo, no canto superior à direita, pode-se ver o 

campo de futebol.  

A frente da fachada do instituto está localizada na Avenida Salgado Filho, uma das 

principais (como já nos referimos) e mais movimentadas da cidade. O teto branco que se vê no 

canto esquerdo e inferior da foto pertence a um grande shopping que, exatamente por sua 

localização no citado cruzamento, denomina-se Midway Mall (em tradução livre, o shopping 

do meio do caminho). 

 

Figura 5 ‒ Vista aérea do Campus Natal Central/Cnat/IFRN. 

 

Fonte: Arquivo da Comunicação Social/Cnat/IFRN (Foto Bruno Gomes). 

 

 
Por que eu falo assim? Porque quando eu estudava no IF e alguns colegas me 

perguntavam – “você está estudando?” - eu digo, estou. “Está estudando 

aonde?” - No IFRN. Aí percebe no semblante do rosto deles, eles se 

transformam quando você fala a palavra IFRN, esse nome tem peso... na parte 

educacional. Você... tem pessoas que diz assim "como é que você com a idade 

de... - na época eu estava com 45 anos, 46 mais ou menos - como é que você 

com essa idade conseguiu entrar no IFRN?" (P08DH49). 

 

Era um sonho, um sonho de mais de 30 anos. Um sonho. Dizia quando morava 

no interior, ainda vou estudar, eu ainda vou estudar naquela escola 

(P03DM50). 

 

Eu já educo a minha filha pensando no futuro dela, para estar no IFRN, porque 

é o caminho certo para o futuro. Porque um certificado do IF, Instituto Federal, 

quando o povo abre a boca para falar, logo os olhos brilham, tem muita 

diferença! (P04DM30). 
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É o colégio, no Brasil, que é o mais conceituado. O IF é fora do comum, não 

tem outro igual. É uma satisfação estudar no IF. Lamento não ter concluído 

(P05DH64). 

 

Essas falas evidenciam a força simbólica da instituição, como vimos enfatizando, 

mesmo que, no momento da entrevista, os participantes estivessem se referindo à sua passagem 

pelo campus do IFRN da zona norte da cidade, o qual iniciou suas atividades no segundo 

semestre de 2006. Todavia, a nosso ver, é a representação social predominantemente 

compartilhada por eles que orienta os seus discursos. Como diz Jodelet, não há representação 

sem objeto. E aqui se percebe claramente a dimensão cognitiva do processo de construção de 

uma representação social, porquanto a face icônica do objeto “o substitui, toma o seu lugar, 

torna-o presente quando ele está distante ou ausente” (JODELET, 2001, p. 23). Deve-se alertar 

que não há face icônica do objeto sem o seu significado, como bem mostrou Moscovici ao 

defender que os componentes da estrutura da representação, figura/significado, estão tão unidos 

quanto as duas faces de uma moeda (MOSCOVICI, 1978). Há também que se considerar, na 

pesquisa das representações sociais, alerta Jodelet (ibid.), a articulação entre os elementos 

mentais, afetivos e sociais, uma vez que estão organizados numa totalidade significante, guia 

da ação dos indivíduos na sua relação com o objeto representado: “Era um sonho, um sonho de 

mais de 30 anos (...) Dizia quando morava no interior: ainda vou estudar, eu ainda vou estudar 

naquela escola.”; “Eu já educo a minha filha pensando no futuro dela, para estar no IFRN, 

porque é o caminho certo para o futuro”; “É uma satisfação estudar no IF. Lamento não ter 

concluído.” 

Em outro momento, quando questionados sobre o ingresso na instituição, era comum 

constatar o entrelaçamento dos elementos mentais, afetivos e sociais vinculados ao valor 

simbólico da instituição, ao relembrarem a alegria de, após um exame de seleção bem 

concorrido, lograrem êxito:  

 

[...] uma sensação muito boa [...] de eu estar ali dentro, de eu estar ali... porque 

eu/sempre tinha vontade de ir pra uma escola, assim. Mas ali/de estar ali, 

aquele momento foi...foi tudo. É tipo uma mudança de vida... uma mudança 

de vida porque eu sempre assim sempre estudei no interior né? [...] 

(P11DM23). 

 

[...] Aí minha irmã dizia assim "está vendo, ela é um exemplo pra gente porque 

a gente nunca ligou de estudar e ela tanto tempo depois de tanto sofrimento, 

ela ainda teve força de, de estudar de passar". Aí pronto depois que eu entrei 

lá aí... só foi bênçãos né? (P03DM50). 
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[...] o pessoal falava né, fala que é uma escola de referência né, muito boa e 

eu fui tentar. Fiz a prova, consegui. Ah, fiquei super feliz! No começo eu sofri 

muito porque eu não, eu tinha passado um tempo sem estudar e pra mim foi 

muito difícil quando eu entrei (P07DM44). 

 

A seguir, fotos das fachadas externa e interna do campus da zona norte, a partir das quais 

se pode perceber a reprodução dos elementos arquitetônicos que têm caracterizado a instituição.  

 

Figura 6 – Fachada externa - Campus Natal Zona Norte. 

 

Fonte: Comunicação Social – Campus Natal Zona Norte (Foto Joyce Dias). 
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Figura 7 ‒ Fachada interna - Campus Natal Zona Norte. 

 

Fonte: Site - Campus Natal Zona Norte. 

 

Diante da valorização positiva da educação e da instituição IFRN, as perguntas 

inevitáveis são: por que, então, desistiram? Que razões provocaram a interrupção de uma 

trajetória já uma ou mais vezes interrompida? Esses questionamentos serão explorados na 

próxima seção. 

 

5.3 MOTIVOS DA DESISTÊNCIA – ASPECTOS DE ORDEM MATERIAL  

 

Nesta e na seção seguinte, refletiremos sobre o que vimos denominando de obstáculos 

materiais e simbólicos da desistência, tomando como base principalmente as elaborações de 

Pierre Bourdieu, embora, sempre que possível, faremos o diálogo considerado pertinente com 

as elaborações de Serge Moscovici. Como já ressaltamos, o livro A Miséria do Mundo, 

organizado por Pierre Bourdieu e lançado em 1993, na França, foi escrito com a finalidade 

política de dar voz àqueles que não são ouvidos e vivem em ambientes onde impera o 

sofrimento. Nele se destaca a miséria da posição e da condição dos indivíduos no espaço social, 

as quais estão na base das diferentes formas de sofrimento simbólico e violência simbólica. Um 
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dos textos de Bourdieu, na referida obra, introduz os aspectos teóricos do que ele denomina de 

“efeitos de lugar”, conforme segue: 

 

Considerados como corpos (e indivíduos biológicos), os seres humanos estão, 

do mesmo modo que as coisas, situados em um lugar [...] e eles ocupam um 

espaço. O lugar pode ser definido absolutamente como o ponto do espaço 

físico onde um agente ou uma coisa se encontra situada, tem lugar, existe. 

Quer dizer, seja como localização, seja, sob um ponto de vista relacional como 

posição, como graduação em uma ordem. O lugar pode ser definido como a 

extensão, a superfície e o volume que um indivíduo ou uma coisa ocupa no 

espaço físico, suas dimensões, ou melhor, seu entulhamento (como às vezes 

se diz de um veículo ou de um móvel) (BOURDIEU, 2001, p. 160). 

 

Os agentes sociais, continua o autor, são constituídos como tais na e pela relação com o 

espaço social. O mesmo acontece com as coisas, na medida em que são apropriadas pelos 

agentes, portanto constituídas como propriedades, estando também “situadas num lugar do 

espaço social que se pode caracterizar por sua posição relativa pela relação com os outros 

lugares (acima, abaixo, entre, etc.) e pela distância que o separa deles.” (ibid.). Comparando o 

espaço físico com o social, Bourdieu afirma que, enquanto o primeiro é definido pela 

exterioridade mútua das partes, o segundo é definido pela exclusão mútua ou a distinção das 

posições que o constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais. 

A estrutura do espaço social se manifesta sob a forma de oposições espaciais: “Não há 

espaço, em uma sociedade hierarquizada, que não seja hierarquizado e que não exprima as 

hierarquias e as distâncias pelo efeito de naturalização que a inscrição durável das realidades 

sociais no mundo natural acarreta” (ibid.). Compreender o que diz o autor ajuda-nos a 

desnaturalizar as diferenças produzidas pela lógica histórica, como a diferença social entre os 

gêneros, os lugares ocupados por homens e mulheres. Assim, a posição de um agente no espaço 

social se exprime no lugar do espaço físico em que está situado e pela posição relativa que suas 

localizações temporárias, isto é, os lugares de honra ou regulados por protocolo, como 

exemplifica o autor, e localizações permanentes (endereço residencial ou profissional, por 

exemplo) ocupam em relação às localizações de outros agentes. É essa relação entre a posição 

no espaço social e o lugar do espaço físico ocupado pelos agentes que leva o autor a alertar para 

a dificuldade de mudança dessa realidade. 

 

Uma parte da inércia das estruturas do espaço social resulta do fato de que 

elas estão inscritas no espaço físico e que não poderia ser modificada senão 

ao preço de um trabalho de transplantação, de uma mudança das coisas e de 

um desenraizamento ou de uma deportação de pessoas, as quais suporiam 



93 

 

 

 

transformações sociais extremamente difíceis e custosas (BOURDIEU, 2001, 

p. 160-161). 

 

Essas considerações teóricas estão na base de nossa análise e interpretação das razões 

da desistência, seja vista na sua dimensão material ou física, a exemplo do que sugere Bourdieu, 

seja observada na sua dimensão simbólica. Em ambos os casos, são produtos de um efeito de 

lugar, como procuraremos demonstrar daqui por diante.  

No quadro 1, são apresentadas as palavras, expressões e frases que, a nosso ver, se 

referem mais diretamente aos aspectos de ordem material ou física que nos levaram à 

construção das categorias que amparam a apresentação dos resultados. Ressalta-se que essa 

distinção material/simbólico tem essencialmente, na perspectiva teórica adotada, uma função 

de artifício de exposição, pois os efeitos de posição não se manifestam, em realidade, de modo 

fragmentado. 

 

Quadro 1 ‒ Motivos da Desistência – aspectos materiais. 

Palavras, expressões e frases extraídas dos discursos 

sobre a desistência 
Categorias 

Cansaço, fadiga, jornada longa; ou o trabalho ou o curso; 

distância do trabalho para o IFRN; faltava às aulas 

porque tinha de trabalhar e perdia conteúdo e provas. 

 

Trabalho 

 

Problemas em casa, não tem com quem deixar os filhos, 

quem cuidar; esposo tem ciúmes, desconfia, não apoia; 

problema de separação; gravidez; doenças.            

Família 

Precisava manter a casa, faltava dinheiro para as 

passagens, salário curto. 
Condições financeiras 

Assaltos no entorno da escola e na chegada em casa; 

perigoso; o IF está num lugar esquisito, medo. 
Insegurança 

Fonte: Produção da autora. 

 

O trabalho e suas condições de realização, que envolvem o cansaço e a fadiga, em 

consequência, por vezes, de longas jornadas diárias, predominavam entre as razões materiais 

da desistência. 

 

Então é muito cansativo o trabalho com... eu sou motorista de ônibus... então 

é um serviço muito cansativo pra que eu... não dava pra eu fazer... fazer aquela 

junção do trabalho e da escola. Eu resolvi parar porque eu digo, "eu vou 

trancar a matrícula porque se eu chegar o dia de me aposentar, que eu dei 

entrada nos processos de aposentadoria, mas tem essa demora... eu volto!". Eu 

volto porque eu gostaria muito de concluir né, então eu estou nesse impasse, 

nessa situação. Eu tenho vontade de voltar? Tenho demais! Se eu pudesse eu 

voltava (P08DH49). 
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O cansaço decorrente do trabalho contribuía também para que faltassem as aulas e, 

assim, perdessem conteúdos e provas. Nessas condições, justificavam ser inviável dar 

continuidade aos estudos, avaliando que ou estudavam ou trabalhavam. 

 

Assim, precisava muito de trabalho pra... suprir né, as coisas na minha casa. 

Então aquelas quatro horas da noite, que eu estudava de 19h às 22h... faria 

falta né, lá na frente. E também poderia trazer muitos benefícios se eu tivesse 

continuado, só que não tinha outro suporte né, pra cobrir né? Tentei ainda 

pegar uma bolsa lá, não consegui (P09DH33). 

 

Um deles relatou que também teve amigos desistentes que foram embora “por conta do 

trabalho. Tinham arranjado um emprego e não dava pra estudar mais” (P06DM33). Assim, sem 

emprego, como “suprir né, as coisas na minha casa”?, fala constante na última citação. 

Essa realidade, fruto da posição social ocupada pelos nossos participantes, reflete uma 

situação comum aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos de modo geral, não somente 

no Proeja, que é uma novidade. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD, 

2017), por exemplo, apontam que, no ano de 2016, o trabalho foi o motivo mais mencionado 

pelos estudantes para justificarem a não-frequência escolar. E ainda, conforme os indicadores 

sociais da Pnad (2017), constatou-se que, no caso das pessoas de dezesseis anos ou mais com 

Ensino Fundamental completo ou Ensino Médio incompleto (caso dos estudantes desistentes 

deste estudo), o Brasil apresentou uma taxa de 27,1% quanto à subutilização dessa força de 

trabalho no ano de 2016. Esses dados só reforçam as evidências dos efeitos de lugar sobre essa 

população, os quais obrigam-na a direcionar suas energias em busca da sobrevivência material 

em primeiro plano, portanto, relegando a formação escolar para quando for possível, não 

obstante compartilhe uma forte valorização do capital cultural escolar e a crença de que nele 

está a possibilidade de mudança de qualidade de vida. Por isso, são recorrentes as afirmações 

que fazem quanto ao desejo de voltar a estudar: “Eu volto porque eu gostaria muito de concluir, 

né?”. 

Sem trabalho, sem uma fonte de renda, não há condições financeiras para manterem a 

família e a si mesmos, terem o dinheiro para irem à escola, uma vez que não há uma intervenção 

estatal que valorize o empenho dessa população na luta pela busca de melhorias em suas 

condições de vida, mesmo que os dados, como vimos na Pnad de 2017, indiquem uma alta 

subutilização de uma força de trabalho ainda jovem, que deveria ser preparada não só para o 

trabalho, mas, igualmente, para o exercício da cidadania. 
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Outros aspectos verbalizados e sistematizados na categoria “família” põem em destaque, 

igualmente em consequência da condição social dos entrevistados, a ausência de condições para 

pagar alguém a fim de cuidar dos filhos enquanto frequentam a escola, o que acaba sacrificando 

principalmente as mulheres. Isso por que, mais uma vez, ressalta-se a ausência do Estado na 

oferta desse tipo de serviço.  

Aparecem também, nas razões da desistência, as questões de gênero, as que fazem as 

mulheres sofrerem as consequências do poder masculino, neste caso, externado nas 

manifestações de ciúme e controle de sua individualidade, o que as impede de retomar o sonho 

de voltar a estudar. Ainda fruto da condição feminina, apareceu a gravidez como uma razão da 

desistência. 

Por último e, da mesma forma, relacionado à categoria “família”, aparecem as 

consequências das tensões das crises de separação conjugal e as doenças, que podem vitimar o 

entrevistado (a) ou algum outro membro do grupo familiar, criando dificuldades para a 

frequência às aulas. 

Finalmente, as menções à falta de segurança para voltar da escola “com tranquilidade e 

em paz”, como foi dito, refletem um dilema cada vez mais presente nas cidades brasileiras. 

Hoje, com a expansão do crime organizado e sua vinculação com as drogas, os centros urbanos, 

não apenas as grandes cidades, têm se tornado um palco de tensões e medo ante a elevada 

frequência dos assaltos à mão armada, assaltos aos transportes coletivos, dentre tantas outras 

formas de manifestação da violência urbana contemporânea. O IFRN (Campus Zona Norte), 

nesse sentido, dizem os entrevistados, está situado “num lugar esquisito” (deserto, 

principalmente à noite) e “por ali” já houve “muitos assaltos”. 

Foram essas, dentre outras menos citadas, as razões de ordem material ou física, como 

temos dito, destacadas por nossa população. Enfatizamos, todavia, que essas questões não estão 

desvinculadas de todas as demais. Sua apresentação de forma segmentada é fruto de uma 

estratégia de análise, interpretação e exposição dos dados, a qual sempre voltaremos a destacar. 

 

5.4 MOTIVOS DA DESISTÊNCIA – ASPECTOS SIMBÓLICOS 

 

Comecemos por ouvir as vozes que ecoam de um lugar do espaço social, expressando, 

sob a forma de sentimentos, não mais de impedimentos materiais ou físicos (distância da escola, 

cansaço em decorrência da jornada de trabalho, medo da violência, como vimos), as primeiras 
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manifestações essencialmente simbólicas dos efeitos de lugar. Mais um conjunto de razões que 

desmentem a promessa hegemônica da redenção pela educação. 

 

Eu fui desestimulando, fiz o primeiro é... tipo assim, a recuperação né, fiquei 

em duas matérias aí fiz a primeira vez. Para mim estava assim, eu não, não 

conseguia, não conseguia alcançar a nota de passar né, aí fiz de novo. Aí 

pronto desestimulei, digo "não, vou desistir". Aí parei, não fui mais... Desisti... 

e não voltei (P07DM44). 

 

[...] com o passar do tempo a gente vai ficando cansado né, e vem vindo o 

comodismo e vai vendo né, as coisas acontecendo e a turma definhando né, 

uns desistem [...] fui tirando nota baixa, fui vendo né. [...] Então chegou um 

momento que eu disse "não, tenho que fechar... não dá não"... é igual correr 

atrás do vento, não tem como (P12DH36). 

 

Como se pode constatar, confrontando-se os discursos carregados de emoção ao 

relatarem a alegria de ter conseguido passar na seleção do instituto, o contato com a realidade 

da escola começa progressivamente a produzir uma emoção negativa e desmotivadora, a qual, 

quando racionalizada, apresenta diferentes justificativas, variando de indivíduo a indivíduo, 

mas corroborando as hipóteses bourdieusianas dos efeitos de lugar e da violência simbólica 

exercida pelos sistemas de ensino. O quadro 2 apresenta uma síntese das frases, expressões e 

outros conteúdos discursivos que levaram à construção das categorias aqui adotadas.  

 

Quadro 2 ‒ Motivos da Desistência – aspectos simbólicos.8 

Palavras, frases e expressões extraídas dos discursos 

sobre a desistência 
Categorias 

Desestímulo, desmotivado, falta de interesse, falta de 

entusiasmo, desânimo, a turma definhando. 
Desestímulo 

Sem aprender muito a matéria, não conseguia assimilar, 

sou muito horrível em memória, de aprendizado. 
Dificuldades de aprendizagem 

Vergonha, timidez, acanhamento, medo de fazer o TCC8, 

medo de falar, de debater e enfrentar o professor, vem uma 

tristeza, eu chorava, chorava muito, muito. 

Baixa autoestima 

Inferior, desacreditado, professor não dava atenção, as 

meninas zoavam porque não aprendia, tudo era o EJA, o 

EJA, o EJA como se a gente não fosse capaz de aprender. 

Discriminação 

Fonte: Produção da autora. 

 

 

A categoria Desestímulo reúne todas as enunciações referentes ao estado de espírito dos 

participantes na percepção de determinados obstáculos, por vezes não compreendidos por eles 

                                                 
8 TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, exigido para a obtenção do diploma de técnico em nível médio. 
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mesmos ou verbalizados de modo pouco claro. Ressalta-se que, embora os sentimentos que 

expressam o desestímulo sejam decorrentes das demais razões sistematizadas nas outras 

categorias, destacá-los é uma estratégia de exposição dos resultados que permite pôr em 

evidência como os efeitos de lugar e a violência simbólica exercida pela cultura escolar legítima 

atuam sobre as mentes e os corpos.  

Na segunda categoria do quadro, explicitam-se os conteúdos referentes às Dificuldades 

de Aprendizagem. 

 

[...] Tinha muita coisa que a gente não assimilava aí isso ia ficando ali, tipo 

parado, não tinha/você não saía/pronto, eu fiquei em redes e fontes. A gente 

ficou assim tipo sem, sem ver nada porque a gente não conseguia entender, 

compreender, aprender. Pronto, L tinha muitas dificuldades em Redes, foi a 

única matéria que ele ficou. Ele desistiu porque ele disse "não, não vou 

conseguir concluir essa matéria não, que eu não estou entendendo nada", 

porque tinha que ir para o computador (P07DM44).   

 

[...] Meio assim, desestimulada. Porque eu via as matérias, as outras meninas 

já sabiam dos assuntos e eu ficava ali sem saber de nada, aí era chato 

(P06DM33). 

 

[...] Aí começava a falar, reclamar né, que estava difícil, que o assunto estava 

difícil, que não tinha como... e vinha a negatividade. Não tinha como 

conseguir terminar, que estava muito difícil [diziam os colegas de turma] 

(P04DM30). 

 

 Mais uma vez, esses depoimentos reafirmam a ilusão da Escola Libertadora. O Proeja 

foi criado durante o governo do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (do qual já 

falamos), um período em que muitos setores populares se beneficiaram da chamada 

democratização do acesso aos sistemas de ensino, do básico à universidade, e esse programa 

foi uma das vias para recuperação do tempo perdido não só quanto à escolarização básica, mas 

quanto à conquista de uma formação profissional. Contudo, apesar das boas intenções oficiais, 

para muitos, todo esse esforço continuou longe do seu alcance, visto que a inércia reprodutiva 

do sistema escolar não foi alterada – nem poderia sê-lo no curto período da conjuntura de um 

governo. A esse propósito, podemos trazer como ilustração o que Bourdieu e Champagne 

(2001) escreveram no livro A Miséria do Mundo sobre a “democratização” do sistema de ensino 

francês: 

 

Um dos efeitos mais paradoxais deste processo, que foi até definido como 

“democratização” (de forma um tanto precipitada e com uma certa prevenção) 

foi a descoberta progressiva da função conservadora da Escola “libertadora”, 

por parte dos marginalizados. De fato, depois de um período de ilusão, e até 
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de euforia, os novos beneficiados começaram a perceber que não era suficiente 

ter acesso ao ensino secundário, para ter sucesso nele, e que não era suficiente 

ter sucesso nele para ter acesso às posições sociais, que o secundário abria na 

época do ensino elitista (p. 482).  

  

No nosso caso, assim como no exemplo francês, tendo consciência ou não, os estudantes 

experimentaram as consequências dos efeitos de lugar e da violência simbólica exercida pela 

escola.  

 Uma consequência dos efeitos de lugar e da posição relativa que os nossos desistentes 

ocupam no espaço social evidencia-se no choque cultural diante do cotidiano da instituição 

escolar: “Tinha muita coisa que a gente não assimilava aí isso ia ficando ali, tipo parado, não 

tinha/você não saía/pronto...”; “Porque eu via as matérias, as outras meninas já sabiam dos 

assuntos e eu ficava ali sem saber de nada”; “Aí começava a falar, reclamar né, que estava 

difícil, que o assunto estava difícil, que não tinha como...”. 

 As teses centrais de Bourdieu sobre a escola foram tornadas públicas com a edição dos 

livros Les héritiers (1964) e La reproduction (1970), escritos em parceria com Jean-Claude 

Passeron. Segundo esses autores, a escola não é uma instituição neutra que transmite um 

patrimônio cultural pertencente a toda a sociedade e, numa sociedade de classes, sua função 

cultural não está dissociada da reprodução das estruturas sociais. Assim, a cultura considerada 

legítima é, na verdade, o arbitrário cultural dominante.  

Os alunos, devido à diversidade de suas origens sociais, chegam à escola em condições 

desiguais quanto à posse dos elementos dessa cultura, seja na forma de conhecimentos, 

habilidades, gostos, disposições e outros esquemas mentais necessários para decodificá-la. E a 

escola, ao tratá-los como iguais do ponto de vista formal, acaba por reproduzir as desigualdades 

iniciais: “Mais que isso, contribui para legitimá-las, na medida em que as diferenças nos 

desempenhos escolares, sob a aparência de neutralidade da escola e de suas formas de avaliação, 

são atribuídas ao mérito individual,” (RESENDE, 2017, p. 327). É necessário grifar, no que diz 

essa autora ao fazer a síntese das teses de Bourdieu e Passeron, a expressão “mérito individual”, 

porque, ao final, o fracasso do estudante diante dos veredictos da escola acaba sendo atribuído 

às suas debilidades, à falta de empenho, à ausência do dom para os estudos. No caso dos 

desistentes, essa situação é agravada pelo fato de ser um público de origem social, como temos 

dito, popular e fora da faixa etária para a qual se destina o nível de ensino em que estão 

matriculados, em consequência de estarem afastados já há algum tempo da vida escolar. Sobre 

eles se torna mais evidente a violência simbólica exercida pela instituição escolar. 



99 

 

 

 

 As dificuldades relatadas nos depoimentos acima indicam, em decorrência da trajetória 

social e escolar dos desistentes, a ausência do volume de capital cultural necessário para a 

compreensão dos códigos hegemônicos transmitidos pelo IFRN. Esse é um primeiro recorte da 

nossa análise e interpretação dos dados e a esse respeito Bourdieu assinala: 

 

A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese 

indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de 

crianças provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o “sucesso 

escolar”, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das diferentes 

classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, à distribuição do 

capital cultural entre classes e frações de classe. Este ponto de partida implica 

em uma ruptura com os pressupostos inerentes, tanto à visão comum que 

considera o sucesso ou o fracasso escolar como efeito das “aptidões” naturais, 

quanto às teorias do “capital humano” (BOURDIEU, 1999, p. 73). 

 

 O capital cultural em seu “estado fundamental”, como diz Bourdieu (pois esse se 

expressa também na posse de obras artísticas, escritos, pinturas, etc. e de títulos escolares), está 

ligado ao corpo e pressupõe sua incorporação através de um trabalho de inculcação e 

assimilação que “custa tempo”, deve ser investido “pessoalmente” pelo investidor e “tal como 

o bronzeamento, essa incorporação não pode ser feita por procuração. Sendo pessoal, o trabalho 

de aquisição é um trabalho do “sujeito” sobre si mesmo [....] (ibid., p. 74). 

 

O capital cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo 

e tornou-se parte integrante da “pessoa”, um habitus. Aquele que o possui 

“pagou com sua própria pessoa” e com aquilo que tem de mais pessoal, seu 

tempo. Esse capital “pessoal” não pode ser transmitido instantaneamente 

(diferentemente do dinheiro, do título de propriedade, do título de nobreza) 

por doação ou transmissão hereditária, por compra ou troca. Pode ser 

adquirido, no essencial, de maneira totalmente dissimulada e inconsciente e 

permanece marcado por suas condições primitivas de aquisição [...] por esse 

fato está mais predisposto a funcionar como capital simbólico, ou seja, 

desconhecido e reconhecido [...] (ibid., p.75). 

 

Aos desistentes faltou o volume de capital cultural incorporado que lhes permitisse 

decodificar as particularidades das interações sociais e pedagógicas no âmbito do IFRN, os 

jeitos e trejeitos das comunicações que dominam o ambiente escolar. Como enfatiza Resende, 

no livro Vocabulário Bourdieu (2017), os exames escolares e seus veredictos, ou seja, as 

classificações deles decorrentes, constituem, segundo Bourdieu, um momento privilegiado para 

se observar, “por um lado, a arbitrariedade da autoridade pedagógica e, por outro, a ocultação 

dessa arbitrariedade” (RESENDE, 2017, p. 328). Nas avaliações escolares, estão em jogo,  

 



100 

 

 

 

[...] não somente os conhecimentos e habilidades efetivamente ensinados pela 

própria escola, mas também um conjunto de normas implícitas, de critérios 

difusos e inconscientes da percepção social, que configuram o verdadeiro 

julgamento de classe; muito mais que a cultura, uma determinada relação com 

a cultura, a qual tem por parâmetro os padrões de classes dominantes (ibid.). 

 

 Estudar no IFRN, portanto, não é apenas frequentar as aulas, estar lá fisicamente, mas 

ser também capaz de decodificar as regras do jogo (para poder jogar o jogo) e da cultura que a 

instituição reproduz, como parte do sistema geral de ensino; de compreender suas hierarquias 

internas, sua dinâmica de funcionamento, suas “normas implícitas” e “critérios difusos e 

inconscientes”, através dos quais se objetiva o arbitrário cultural hegemônico. Vejamos mais 

alguns depoimentos. 

 

E assim, eu procurei ainda umas pessoas lá na biblioteca, não consegui. E era... 

pronto, eu me senti só! (diz com ênfase: “eu me senti só!”). Eu olhava não 

via, não via mais ninguém, não tinha mais aluno, só tinha eu, que estava eu e 

“J” ainda. “J” desistiu e eu fiquei. Ainda tentei, ainda fui atrás, mas só que eu 

desestimulei não consegui... até hoje eu digo "ah meu Deus se eu voltar!" eu 

fico pensando nesse TCC ainda porque pra mim é muito difícil porque... nada 

de informática eu não sei... fazer o trabalho, porque tem que fazer pelo 

computador né? (P07DM44). 

 

Às vezes a gente encontra obstáculos que, que impossibilitam da gente 

terminar os nossos estudos e... de lá pra cá só foi isso mesmo, assim... porque 

eu desisti, muitas vezes porque eu sou muito horrível em memória, de 

aprendizado (P01DM33). 

 

Eu dizia pra mim: Ah, eu não vou passar. As meninas já sabem dos assuntos 

e eu não sei de nada, como é que eu vou passar? Aí pronto (...) fiquei em uma 

matéria. Em geografia, uma matéria que eu dizia que gostava, mas nunca 

tirava nota boa. Aí fiquei em três, pagando dependência, e nunca que dava 

certo em geografia pra mim. Aí fazia a prova e não dava certo, eu disse: "é, 

não dá certo não, não vou fazer não” (P06DM33). 

 

Chamava [o professor], ele me dava um freio. Aí eu ficava esperando a boa 

vontade... quando vinha, já era! não dava mais nem tempo [risos]. Mas... é 

isso mesmo! (...) eu fiquei o tempo todo até ser reprovado na última instância 

né, não tinha mais o que fazer (P05DH64). 

 

Façamos aqui uma breve recapitulação do que vimos abordando neste capítulo. Vimos 

observando como uma determinada população que tem em comum, dentre outros aspectos, o 

fato de ter uma trajetória escolar interrompida, tenta continuar os estudos numa instituição sobre 

a qual compartilha uma representação social e valor simbólico positivos. Após submeterem-se 

a uma seleção e serem aprovados, os nossos participantes começam a realizar os estudos num 

clima de bastante euforia e alimentando boas perspectivas profissionais. Todavia, com o tempo, 



101 

 

 

 

algumas de suas condições concretas de vida foram surgindo como obstáculos bastante 

palpáveis: cansaço advindo das longas jornadas de trabalho, dificuldade para chegar no horário 

em função da distância e das condições do transporte urbano, medo de voltar tarde para casa 

em razão das condições de segurança, dentre outras já destacadas.  

Quanto mais nos aprofundamos na análise das entrevistas, outros obstáculos e detalhes 

das razões da desistência vão surgindo, alguns até “difíceis” de verbalizar (como mostram as 

pausas, as repetições, as hesitações...), fazendo emergir as tensões, as angústias e os sofrimentos 

que levaram à tomada da decisão final. A desistência passa, então, a se configurar como a 

culminância de um longo esforço de resistência a fatores “palpáveis” que vêm “de fora”, mas 

também a “razões que vêm de dentro” dos próprios indivíduos.  

 

Então com o passar dos dias né, nossa turma, se muito concluiu eu acho que 

foi 3 a 4 alunos só... dessa turma... 3 a 4 se não me falha a memória, que 

conseguiram concluir e ainda está na pendência do certificado pelo motivo do 

TCC [...] (P12DH36). 

 

[...] toda semana... a gente estudava. Aí depois foi se desfazendo, foi uns 

alunos desistindo e foi ficando aquele, assim a gente foi mudando de turma 

também e desistiu muita gente, muuuita gente!! Aí a gente ficou tipo assim... 

perdido sem... (P07DM44). 

 

Pronto, eu fui uma que quando eu chegava em casa, muitas vezes eu chorava 

muito, muito mesmo, tinha vontade de desistir, tive vontade de desistir no 

primeiro dia... porque... de ver pessoas ali. Eu fico, "meu Deus pessoas que 

estão ali, que leem, escrevem super bem", às vezes eu botava na minha cabeça 

"o que é que eu estou fazendo ali?" (P11DM23). 

 

 Como se pode inferir de tudo que expusemos até aqui e, em particular, da ênfase das 

últimas falas, o fenômeno da desistência constitui um processo durante o qual o indivíduo se 

confronta com suas condições materiais de vida (como temos visto: o lugar onde mora, 

condições de locomoção, condições de trabalho, distribuição das tarefas familiares, cuidado 

com os filhos, dentre outras), o seu capital cultural (como temos apresentado) e econômico 

(neste caso, a possibilidade de converter dinheiro e/ou bens em capital cultural escolar), além 

de se confrontar com sua própria subjetividade, isto é, sua capacidade de enfrentar e superar as 

adversidades do mundo social, sua autoestima, seus medos e debilidades, sua resiliência. A 

desistência é, pois, um fenômeno complexo, porque também complexas são as suas condições 

sociais de produção.  

Ao apresentarmos as teses de Bourdieu sobre a escola como desempenhando um papel 

importante na reprodução das desigualdades sociais, indicamos que a posse de um baixo volume 
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de capital cultural (expressão sempre utilizada pelo autor) é um primeiro recorte analítico-

interpretativo que fazemos. O segundo, inseparável do primeiro, é compreender como se 

efetiva, na realidade pesquisada, a violência simbólica exercida pela cultura escolar legítima 

sobre os desistentes. Poderíamos dizer que a violência simbólica é, talvez, a face mais perversa 

da dominação simbólica, devido à sua dinâmica particular do conhecimento/desconhecimento, 

que leva o indivíduo a jogar em si mesmo a culpa do seu fracasso e da qual falaremos na 

sequência.  

Mauger (2017), no excelente livro Vocabulário Bourdieu, faz uma síntese muito 

oportuna para a compreensão do conceito bourdieusiano do qual estamos falando. Diz ele: 

 

A novidade, no conceito de “violência simbólica”, reside na explicação 

proposta. Oxímoro que embaralha as fronteiras entre o material e o intelectual, 

a força e o direito, o corpo e a mente, o conceito de “violência simbólica” 

aplica-se a todas as formas “brandas” de dominação que conseguem ganhar a 

adesão dos dominados. “Brandas” em relação às formas brutais baseadas na 

força física ou armada [...]. “Violência” porque, por mais “brandas” que elas 

possam ser, tais formas de dominação não deixam de exercer uma verdadeira 

violência sobre aqueles que a sofrem, engendrando a vergonha de si e dos 

seus, o autodescrédito, a autocensura ou a autoexclusão. “Simbólica”, pelo 

fato de se exercer na esfera das significações ou, mais precisamente, do 

sentido que os dominados conferem ao mundo social e a seu lugar nesse 

mundo (MAUGER, 2017, p. 360). 

 

Essa síntese nos permite voltar ao quadro 2 e destacar a categoria Baixa Autoestima, 

que condensa as enunciações referentes às emoções corporações, como as denomina Bourdieu, 

tais como, vergonha, timidez, acanhamento, medo de falar, de debater, de enfrentar o professor, 

dentre outras. Os dois últimos trechos das entrevistas acima citados são bem enfáticos quanto 

às emoções corporais e à resignação ante a impotência para vencer os obstáculos: “Chamava [o 

professor], ele me dava um freio. Aí eu ficava esperando a boa vontade... quando vinha, já era!, 

não dava mais nem tempo [riso] Mas... é isso mesmo!” “Pronto, eu fui uma que quando eu 

chegava em casa, muitas vezes eu chorava muito, muito mesmo, tinha vontade de desistir, tive 

vontade de desistir no primeiro dia...”. Continuemos a explorar as falas dos desistentes. 

 

[...] os meninos que eu acho que conseguiram chegar lá, eles já tinham, já 

sabiam fazer tudo no computador e a gente já tinha um atraso mais... mas a 

gente sofreu muito para...chegar até o 8° [...] quem conseguiu é porque já tinha 

o estímulo, um conhecimento já. E a gente... sofreu viu... [...] pra tentar 

concluir e não conseguiu. A gente tentou [diz “tentou” com ênfase], a gente 

tentou demais, mas... (P07DM44). 

 



103 

 

 

 

Às vezes a gente encontra obstáculos que, que impossibilitam da gente 

terminar os nossos estudos e... de lá pra cá só foi isso mesmo, assim... porque 

eu desisti, muitas vezes porque eu sou muito horrível em memória, de 

aprendizado. Eu tava até aqui, eu tava até passando por uma dificuldade sobre 

aprendizado e as meninas também brincando, zoando com minha cara né? 

(P01DM33). 

 

Porque eu estudava lá mulher, a gente era discriminada que só lá no IF. Era a 

mesma coisa, tudo era o EJA, o EJA... [repete a sigla EJA cinco vezes] ... "ah 

porque tem o EJA aqui”, “aí não sei o que, sabe?” ficava zoando (...) Os alunos 

que já eram do tipo, assim, do integrado e do subsequente né? Pronto! Era tipo 

assim uma "separaçãozinha", tinha, sabe? Desse jeito! (...) Até os professores 

mesmos, tinha uns que tinha, sabe?, uma certa discriminação. Como se o EJA 

não fosse capaz de estudar aquele assunto também, sabe?, queria tipo maquiar 

a matéria... um pouquinho (P13DM40). 

 

Como diz Mauger (2017), acima citado, a violência simbólica não deixa vislumbrar as 

fronteiras entre o material e o intelectual, o corpo e a mente, a força e o direito. Porém, não 

importa se mais “branda” que a violência da força bruta, ela leva os indivíduos a vivenciarem 

situações como as que vimos descrevendo e, em boa parte, atribuir o “fracasso” a si mesmo. “A 

instituição é boa, o ensino é bom, eu é que não sou capaz, que não consigo superar as barreiras 

que me atrapalham”, poder-se-ia proclamar este veredicto. Trazemos novamente Bourdieu ao 

nos dizer que: 

 

A força simbólica, a de um discurso performático, e em particular, de uma 

ordem, constitui uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 

diretamente, e como que por encanto, a despeito de qualquer constrição física: 

mas o encanto opera buscando apoiar-se em disposições previamente 

constituídas, que ele “desencadeia” como se fossem molas [...] (BOURDIEU, 

2001, p. 204 - 205). 

 

Contudo, para que essa força possa atuar, é necessário um imenso trabalho prévio de 

transformação durável dos corpos, capaz de produzir as disposições permanentes despertadas e 

reativadas pela ação simbólica. E essa ação transformadora é tanto mais poderosa, continua o 

autor, quando se exerce, no essencial, de maneira invisível e insidiosa, por intermédio da 

familiarização com um mundo físico simbolicamente estruturado e por meio da experiência 

precoce e prolongada de interações animadas pelas estruturas de dominação (ibid.).  

 

Produto da incorporação de uma estrutura social sob a forma de uma 

disposição quase natural, frequentemente dotada de todas as aparências do que 

é inato, o habitus é a vis insita, a energia potencial, a força dormente, de onde 

a violência simbólica [...] extrai sua misteriosa eficácia.  

[...] sendo o resultado da inscrição no corpo de uma relação de dominação, as 

disposições constituem o verdadeiro princípio dos atos práticos de 



104 

 

 

 

conhecimento e reconhecimento da fronteira mágica entre dominantes e 

dominados, atos desencadeados pela magia do poder simbólico, atuantes, 

nesse caso, como um gatilho (BOURDIEU, 2001, p. 205).  

 

Para que os desistentes pudessem vivenciar os efeitos do poder simbólico exercido pela 

imposição da cultura escolar legítima, foi necessário, nessa ótica, que eles e elas tivessem 

incorporado, ao longo de suas vidas, as disposições de um habitus, isto é, um conjunto de 

esquemas de percepção, de pensamento, de apreciação e ação, que lhes permitisse atribuir uma 

valorização positiva à educação e ao IFRN como instituição garantidora de sua inserção num 

campo social (o campo educacional), do qual eles e elas tiveram de se distanciar no curso de 

suas vidas. Os resultados sobre o compartilhar de uma representação social positiva sobre o 

IFRN e os enunciados positivos sobre a educação de modo geral servem para evidenciar que o 

que se observa quando eles se encontram no interior do instituto está relacionado com “a 

incorporação de uma estrutura social sob a forma de uma disposição quase natural, 

frequentemente dotada de todas as aparências do que é inato”, como dito na citação acima. Sem 

possuir os esquemas mentais desse habitus que permite o reconhecimento e a valorização da 

educação e da instituição em foco, os nossos participantes não teriam construído esse caminho 

de volta ao campo da educação, porquanto tanto eles como suas crenças são produtos de uma 

construção social. Voltemos às elaborações de Bourdieu sobre o poder simbólico: 

 

Os dominados contribuem, com frequência à sua revelia, outras vezes contra 

sua vontade, para sua própria dominação, aceitando tacitamente, como que 

por antecipação, os limites impostos: tal reconhecimento prático assume, 

muitas vezes, a forma da emoção corporal (vergonha, timidez, ansiedade, 

culpabilidade), em geral associada à impressão de uma regressão a relações 

arcaicas, aquelas características da infância do universo familiar. Tal emoção 

se revela por meio de manifestações visíveis, como enrubescer, o embaraço 

verbal, o desajeitamento, o tremor, diversas maneiras de se submeter, mesmo 

contra a vontade e a contragosto, ao juízo dominante, ou de sentir, por vezes 

em pleno conflito interior e na “fratura do eu” [...] (BOURDIEU, 2001, p. 205-

206).  

 

 Estão aí os elementos para que se compreenda como o poder simbólico exercido pela 

instituição escolar manifesta sua violência dissimulada e não reconhecida como tal. A esse 

respeito, voltemos a Resende (2017): 

 

[...] a escola exerce também uma função mistificadora, em pelo menos dois 

sentidos: na medida em que oculta o caráter arbitrário e socialmente imposto 

da cultura que veicula como neutra e legítima; e na proporção em que 

transforma diferenças sociais em desigualdades socialmente legitimadas, 
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naturalizadas como decorrentes de aptidões e/ou do esforço individuais, 

negando e camuflando, assim, o privilégio cultural dos alunos oriundos das 

classes dominantes [...] Essa inculcação, a todos os alunos, de um arbitrário 

cultural que representa a cultura de origem de apenas uma parte deles 

constitui, para Bourdieu, uma forma de violência simbólica que caracteriza a 

educação escolar (RESENDE, 2017, p. 328). 

 

Os vários depoimentos apresentados nos ajudam a dar visibilidade ao que é mistificado 

e naturalizado pela cultura escolar legítima e sentido pelos desistentes como um “problema 

seu”: “desistiu muita gente, muuuita gente!! Aí a gente ficou tipo assim... perdido sem...”; 

“quando eu chegava em casa, muitas vezes eu chorava muito, muito mesmo”; “E assim, eu 

procurei ainda umas pessoas lá na biblioteca, não consegui. E era... pronto, eu me senti só!”, 

“porque eu desisti, muitas vezes porque eu sou muito horrível em memória, de aprendizado”.  

Nesse contexto, há situações que afetam a autoestima e despertam sentimentos de 

inferioridade e discriminação, como apontamos nas categorias exibidas no quadro 2. Seguem 

algumas ilustrações a esse respeito: 

 

[...] os meninos que eu acho que conseguiram chegar lá, eles já tinham, já 

sabiam fazer tudo no computador e a gente já tinha um atraso mais... mas a 

gente sofreu muito para...chegar até o 8° [...] (P07DM44). 

 

Eu tava até aqui, eu tava até passando por uma dificuldade sobre aprendizado 

e as meninas também brincando, zoando com minha cara né? (P01DM33). 

 

Porque eu estudava lá mulher, a gente era discriminada que só lá no IF. Era a 

mesma coisa, tudo era o EJA, o EJA, o EJA... "ah porque tem o EJA aqui”, 

“aí não sei o que, sabe?” ficava zoando [Mas] Eu não, eu sempre me senti 

bem, mas... dependendo do que o povo falava, aí a gente já, entendeu? Ficava 

olhando com outros olhos também (P13DM40). 

 

Mas... é isso mesmo! [...] eu fiquei o tempo todo até ser reprovado na 

última instância né, não tinha mais o que fazer (P05DH64). 

 

[...] aí os horários não batiam com aqui [o IFRN]. Eu chegava aqui às 20 horas, 

aí a porta da sala já estava fechada... às vezes ficava o professor chateado 

porque eu chegava nesse horário. Levei declaração daqui pra constar o horário 

pra aqui, mas... eu chegava sempre atrasada por conta de engarrafamento, aí 

eu resolvi desistir (P06DM33). 

 

 Para encerrar a referência ao conjunto de falas produzidas pelos desistentes, 

destaquemos o trecho seguinte: 

 

[..] E naquele período... a gente se unia e conversava e ajudava uns aos outros 

ali... E hoje eu entendo que... só depende de mim mesmo, de cada um. Não 

importa se vai ter aquela dificuldade com aquele professor... porque se não for 
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ele, vai ser outro né? Vai sempre, vai existir um que vai fazer com que você... 

vai dar uma palavra mais dura né, isso é normal. E no mundo que a gente vive, 

a gente tem que tomar uma decisão né, tomar uma atitude, se quer ou se não 

quer, mas que às vezes é... desestimula, sim! (P12DH36). 

 

 Reconhecido e ao mesmo tempo desconhecido pelos indivíduos (ou agentes, na 

linguagem bourdieusiana)9, o poder simbólico está na base do que Domingos Sobrinho (2003) 

prefere nomear “sofrimento simbólico”, com base nas elaborações de Pierre Bourdieu. Isso por 

que se trata de um  

 

[...] sofrimento humano desprovido de causa orgânica ou essencialmente 

psicológica. Não sendo fruto, pois, da condição humana (doenças, processo 

de envelhecimento), nem tampouco de causas diretamente sociais, como o 

desemprego, a falta de moradia, a fome, etc. estaria mais próximo do 

sofrimento decorrente da “miséria da posição’, conforme nomearam Bourdieu 

e seus co-autores no livro A Miséria do Mundo (DOMINGOS SOBRINHO, 

2003, p. 64). 

   

 Segundo Bourdieu, continua Domingos Sobrinho, os indivíduos sofrem de diferentes 

maneiras, no exercício de suas funções, nas relações com o seu meio, em choque com 

disposições e estilos de vida diferentes, dentre outras tantas formas: 

 

Numa direção semelhante à desses autores, interessa-nos chamar a atenção 

para o sofrimento simbólico explicitado nos vexames, humilhações, tensões e 

“dissonâncias” produzidas pela violência simbólica, a violência imposta pelos 

sentidos legítimos que naturalizam o mundo e suas relações [...] Dentre os 

inúmeros exemplos da realidade brasileira, podemos lembrar o sofrimento das 

vítimas do fracasso escolar, a quem o discurso hegemônico assegura, por meio 

da educação, uma via régia para as benesses do mundo globalizado; da 

juventude brasileira submetida ao rito de passagem  do vestibular [...] para 

quem [...] esse ritual tem se transformado numa fonte de angústia e sofrimento 

para milhões de famílias em todo o país, posto que o fracasso ou sucesso do 

candidato é atribuído quase que exclusivamente aos seus dons e méritos [...] 

(DOMINGOS SOBRINHO, 2003, p. 64). 

 

 Essa terminologia usada por esse último autor parece-nos bem mais adequada para 

nomear o fenômeno no âmbito dos nossos resultados. Como enfatizamos, a desistência é um 

processo doloroso e vivido, sobretudo, no plano do simbólico, portanto, das significações e dos 

sentidos que os dominados conferem ao mundo social e a seu lugar nesse mundo, como diz 

Mauger (2017) na citação feita anteriormente. 

                                                 
9 Na próxima seção, discutiremos esse conceito. 
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Assim, concluímos a análise e a interpretação dos resultados obtidos com as entrevistas 

realizadas, no que diz respeito ao discurso dos desistentes sobre si mesmos e as circunstâncias 

de sua atitude frente ao Proeja. Na próxima seção, exploraremos os discursos produzidos pelos 

docentes e gestores entrevistados e, sempre que oportuno, faremos as devidas associações e 

cruzamentos entre enunciações sobre o objeto de pesquisa em foco. 

 

5.5 OS AGENTES MEDIADORES DA REPRODUÇÃO DA CULTURA ESCOLAR 

LEGÍTIMA 

 

 Nesta seção, vamos refletir sobre o papel que a instituição, seus gestores e professores 

desempenham na produção da desistência enquanto agentes de mediação da reprodução da 

cultura escolar legítima. Mas, para isso, faz-se necessário introduzir um conceito bourdieusiano 

utilizado rapidamente ao longo do texto cuja importância teórica somente poderia ser melhor 

explicitada, no nosso caso, na análise da relação entre os desistentes, a instituição, seus gestores 

e professores. Isso por que a Rede Federal de Educação Profissional no RN acumulou um 

reconhecimento sólido de acolhimento e preparação de jovens de origem das camadas populares 

para ingresso no mundo do trabalho, nos limites da dualidade estrutural que caracteriza a 

educação brasileira. Tal objetivo está nas mais longínquas origens da rede, em 1909.  

Nesse sentido, a rede tem sido bem sucedida no Brasil e no Rio Grande do Norte. Não 

estamos discutindo aqui se essa formação tem atuado para assegurar aos pobres uma posição 

subalterna na hierarquia do mundo do trabalho, de acordo com a sua posição e condição social. 

O que necessita ser entendido e desvelado, nesta seção, é como uma instituição tão exitosa nessa 

finalidade tenha revelado com tanta evidência o que mais procura dissimular: o seu papel 

reprodutor e legitimador da cultura escolar legítima. 

 Não está em questão, tampouco, a boa vontade dos seus gestores e docentes - muitos 

inclusive com a mesma origem social dos estudantes do Proeja - e os esforços, por parte de 

alguns (não de todos, como veremos), para enfrentar as adversidades e acolher esse público. O 

que está em questão é compreender as particularidades da ação dos agentes citados, o que 

significa entender as tensões e contradições da ação humana. Por isso, usamos o conceito de 

agente social, criado por Bourdieu, e, para facilitar nossa tarefa, recorremos à síntese produzida 

por Cláudio Nogueira e publicada no Vocabulário Bourdieu (2017). 

 A adoção do termo “agente” por Bourdieu, diz Nogueira, está relacionada ao seu esforço 

de construção de uma teoria da ação prática, ou seja, de um conhecimento sobre o modo como 
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agentes concretos, inseridos em uma posição determinada do espaço social e portadores de um 

conjunto específicos de disposições incorporadas, agem nas situações sociais (NOGUEIRA, 

2017). Ao construir toda sua obra em contraposição, por um lado, às correntes que ele chamou 

de subjetivista ou fenomenológica de conhecimento e, por outro, às correntes estruturalistas ou 

objetivistas, Bourdieu enfatiza que 

 

[...] o conhecimento fenomenológico, representado na sociologia por 

correntes como a Etnometodologia e o Interacionismo, restringir-se-ia a captar 

a experiência e a percepção imediata do mundo social, tal como vivida 

cotidianamente pelos membros da sociedade. Essa forma de conhecimento 

[...] excluiria do seu campo de investigação a questão das condições de 

possibilidade dessa experiência subjetiva. Descrever-se-iam as ações e 

interações sociais, mas não se questionaria a respeito das condições objetivas 

que poderiam explicar o curso das interações (NOGUEIRA, 2017, p. 26). 

 

 O problema do subjetivismo, continua Nogueira, não é apenas o fato de não abordar as 

bases sociais que supostamente condicionariam as experiências práticas, mas, sobretudo, de 

criar “uma concepção ilusória do mundo social, que confere aos sujeitos excessiva autonomia 

e consciência na condução de suas ações e interações” (ibid.). 

 Já o problema do objetivismo seria explicar a experiência humana como estruturada por 

relações objetivas que ultrapassam o plano da consciência e da intencionalidade individuais, 

correndo assim o risco de conceber a prática apenas como execução de regras estruturais dadas, 

“sem investigar o processo efetivo por meio do qual as regularidades sociais são produzidas e 

reproduzidas pelos agentes por meio de suas práticas” (ibid., p.27). 

 

O conhecimento praxiológico e a noção de agente a ele associada é 

apresentado e defendido, então, pelo autor como uma alternativa capaz de 

solucionar os problemas decorrentes das perspectivas subjetivista e 

objetivista. O conhecimento praxiológico não se restringira a identificar 

estruturas objetivas externas aos indivíduos, tal como o faz o objetivismo, mas 

buscaria investigar como essas estruturas se encontram interiorizadas nos 

agentes, constituindo um conjunto estável de disposições estruturadas, um 

habitus, que, por sua vez, estrutura as práticas e as representações das práticas. 

Essa forma de conhecimento apreenderia, então, a própria articulação entre os 

planos da ação ou das práticas subjetivas e o plano das estruturas, ou, como 

repetidamente diz o autor, captaria o processo de “interiorização da 

exterioridade e de exteriorização da interioridade” (NOGUEIRA, 2017, p. 27).  

 

Nessa perspectiva, procuramos mostrar como os desistentes são aqui tomados como 

agentes, ou seja, indivíduos cujas práticas são produto da interiorização que fazem da 

exterioridade e da exteriorização da interioridade, por exemplo ao compartilharem uma 
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representação social positiva do IFRN e uma forte valorização da educação formal. Sem a 

incorporação, ao longo de suas vidas, das disposições de um habitus, isto é, um conjunto de 

esquemas de percepção, de pensamento, de apreciação e ação que lhes permitisse atribuir uma 

valorização da educação e do IFRN como instituição garantidora de sua inserção num campo 

social (o campo educacional) do qual eles e elas tiveram de se distanciar no curso de suas vidas, 

esse retorno à vida escolar não teria acontecido. 

Dissemos também que estar no IFRN não é apenas frequentar as aulas, é estar lá 

fisicamente e ser capaz de decodificar as regras do jogo (para poder jogar o jogo) e da cultura 

que a instituição reproduz como parte do sistema geral de ensino; de compreender suas 

hierarquias internas, sua dinâmica de funcionamento, suas “normas implícitas” e seus “critérios 

difusos e inconscientes”, através dos quais se objetiva o arbitrário cultural hegemônico. Para 

tanto, é necessário que essa exterioridade tenha sido interiorizada para poder se exteriorizar, 

usando o jogo de palavras de Bourdieu. Sem isso, o agente se sente perdido no espaço social, 

sem referências, como ilustramos a seguir: 

 

Assim, a gente no final já, a gente ficou sem saber pra onde ir [...] quando a 

gente entrou lá, a gente tinha incentivo, muito incentivo, era muito! Já no final 

do curso a gente já não sentia aquele interesse dos professores... ficou muito 

jogado. A gente ficou ao léo sem incentivo, a gente não tinha mais...aí a gente 

desestimulou e acabou deixando [...] porque eu tinha muita dificuldade com o 

TCC, logo quando a gente desistiu não tinha ninguém pra incentivar, pra 

ajudar a gente. Depois que a gente saiu, foi que eu soube que tinha lá na 

biblioteca, que tinha alunos que ajudava a fazer, tinha... Eles orientavam a 

gente a fazer essas coisas (P07DM44). 

 

"não está aqui, à escola é essa, a oportunidade é essa que você tem, se você 

não pode se adequar então desista!" (essa fala se refere ao que o participante 

ouviu de um(a) professor(a).  

Então, foi/teve alunos que desistiram na PRIMEIRA SEMANA...(fala com 

ênfase primeira semana) aí daí já começou! Sendo quee, a gente já é adulto 

né, já passamos por muita coisa e... a gente vai levando né, na medida do 

possível (P12DH36). 

 

[...] eles entram cheios de expectativas, né, mas também um pouco assustados, 

muitas vezes por uma questão até deles, de, de história de, de vida né? De 

baixa estima, de talvez não acreditar muito no potencial que cada um possa ter 

né, e a gente sabe que infelizmente desistir é sempre muito mais fácil do que 

persistir né, do que enfrentar algumas dificuldades tá certo? (PP02H53). 

 

[...] eles entram com uma expectativa como todos nós, em qualquer situação, 

e a instituição ela tem um modelo que a gente ainda tem uma dificuldade muito 

grande de mudar esse modelo. Muito do que está acontecendo é baseado no 

professor, se ele não tiver a sensibilidade ele vai criar uma barreira maior 

(PG04H46). 
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 O desconhecimento de como funcionam certos aspectos da instituição, por um lado, faz 

o indivíduo se sentir perdido ou “assustado” como diz o professor. Por outro lado, um certo 

funcionamento “difuso” e não especificado do instituto contribui para que se acentue o papel 

discriminador dessa população. 

 

A nossa estrutura curricular ela é um pouco fechada, não pensa muito nesse 

aluno trabalhador e quiçá nesse que tem que vir de uma outra cidade para os 

nossos campi [...] isso com filhos, com trabalho no outro dia, então uma 

jornada semanal; dessa forma todos os dias é difícil para um estudante, para 

uma pessoa passar 4 anos nessa lida [...] nossas dificuldades internas, 

metodológicas com eu já citei anteriormente... nós não somos formados, 

dificilmente alguns, pra atuar com essa modalidade, pouquíssimas formações 

iniciais dão conta disso, pra educação de jovens e adultos (PG03M47). 

 

A gente aqui tem tido um cuidado... uma tentativa, mas essencialmente isso 

depende do professor, o modelo que a gente estabeleceu é tão igual ao modelo 

do integrado regular, que o professor não se enxerga em outra modalidade e 

era o contrário, era pra o cara entrar nessa sala dos jovens e adultos com outra 

visão, com outro semblante, com outra energia... era pra ele ter essa certeza, 

não era pra ser uma opção, não era pra ser uma opção do professor 

(PG04H46). 

 

A gente muitas vezes não acolhe, a gente só joga as pessoas dentro da 

instituição e o acolhimento é muito importante. E aí vem também toda a 

questão da dinâmica social, são pessoas que efetivamente tem problemas 

financeiros... que passam por um emprego à noite... por um emprego à tarde 

[...] (PG05H46). 

 

[...] trabalhar com esse público não é fácil porque o nível de evasão é grande; 

é o desestímulo muitas vezes, pelas dificuldades encontradas e pela falta de 

metodologia e de conhecimento do professor... e o próprio estímulo do 

professor com a permanência do aluno, muitas vezes não tem... isso dificulta 

muito a permanência dele (PG02H60). 

 

 Os gestores, ao ressaltarem as “deficiências” da instituição no acolhimento e 

atendimento a “esse aluno trabalhador”, “esse público”, “pessoas que efetivamente tem 

problemas financeiros” estão na verdade expressando uma classificação inferiorizada dos 

estudantes do Proeja. Nesse sentido, corroboram o arbitrário cultural dominante, que compete 

à instituição reproduzir, posto que ela mesma e seus agentes (gestores, professores, alunos) são 

fruto de uma classificação interna ao próprio sistema escolar nacional, que hierarquiza as 

escolas segundo sua posição no campo educacional (escolas públicas x privadas, escola para a 

classe média e ricos x escola para os pobres, etc.). A esse respeito argumenta Bourdieu : 

 

Sistema de classificação objetivado em instituições cujas divisões reproduzem 

sob uma forma irreconhecível a divisão social do trabalho, o sistema de ensino 



111 

 

 

 

opera classificações que se traduzem primeiramente pela atribuição a classes 

escolares [...] e, em seguida, às classes sociais. É sem dúvida por intermédio 

das classificações sucessivas que fizeram delas o que elas são do ponto de 

vista da taxinomia escolar que os produtos classificados do sistema escolar, 

alunos ou professores, adquiriram, em grau diferentes segundo sua posição 

nessas estruturas, o domínio prático de sistemas de classificação 

tendencialmente ajustados às classes objetivas que lhes permitem classificar 

todas as coisas – a começar por eles mesmos – segundo as taxinomias 

escolares e que funcionam em cada um deles – na fé e na mais boa fé absolutas 

– como uma máquina de transformar classificações sociais em classificações 

escolares [...] (BOURDIEU, 1999, p. 198). 

 

 Essa citação,o retirada do artigo As categorias do juízo professoral, ajuda-nos a melhor 

compreender como, apesar das boas intenções de gestores e professores, esses agentes não 

atuam, como foi dito antes, por meio de uma “excessiva autonomia e consciência na condução 

de suas ações e interações”, conforme propunha o subjetivismo. Se assim fosse, estaríamos 

constatando uma forte perversidade da instituição e de seus agentes ante o sofrimento daqueles 

que são forçados a desistir. Ora, como igualmente citado no texto de Bourdieu publicado no 

livro A Miséria do Mundo (2001) sobre os “Efeitos de lugar” e utilizado antes,  

 

Não há espaço, em uma sociedade hierarquizada, que não seja hierarquizado 

e que não exprima as hierarquias e as distâncias sociais, sob uma forma (mais 

ou menos) deformada e, sobretudo, dissimulada pelo efeito de naturalização 

que a inscrição durável das realidades sociais no mundo natural acarreta: 

diferenças produzidas pela lógica histórica podem, assim, parecer surgidas da 

natureza das coisas (BOURDIEU, 2001, p. 160).  

 

 As classificações sobre as quais vimos falando e que continuaremos a evidenciar são 

estruturas objetivas tornadas estruturas mentais no âmbito de um processo de aprendizagem 

“[...] que se cumpre num universo organizado segundo essas estruturas e submetido às sanções 

formuladas numa linguagem igualmente estruturada segundo as mesmas oposições”. As 

taxinomias escolares estabelecem, portanto, uma classificação conforme a lógica das estruturas 

das quais elas são o produto (BOURDIEU, 1999, p. 198). 

 

O que me entristece é ver às vezes, professores de matemática jovens que 

acreditam que deve acontecer com a matemática o que acontecia na década de 

70, do professor "vomitar" conteúdo, e dizer ao aluno "se vire porque eu já 

estou com a vida feita" (PG05H46). 

 

[...] Muito do que está acontecendo é baseado no professor, se ele não tiver a 

sensibilidade ele vai criar uma barreira maior. Infelizmente, a gente deixou de 

uma forma que depende do professor, se o professor não tiver uma 

compreensão daquilo que ele deve fazer nessa modalidade, ele vai acabar 
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atropelando uma boa parcela de pessoas e gerando um desinteresse que vai se 

aliar a uma série de outros fatores  (PG04H46). 

 

[...] aí os horários não batiam com aqui [o IFRN]. Eu chegava aqui às 20 horas, 

aí a porta da... da sala já estava fechada, às vezes, ficava o professor chateado 

porque chegava nesse horário. Levei declaração daqui [do IFRN] pra constar 

o horário, mas... eu chegava sempre atrasada por conta de engarrafamento; aí 

eu resolvi desistir (P06DM33). 

 

Tinha uns que diziam... declaradamente, "ah!, eu não gosto. Eu vim, eu fiz 

concurso para o IF, mas não foi pra ensinar a modalidade EJA. Me colocaram 

aqui, eu estou ensinando sem querer. Mas eu não gosto de ensinar a esse 

povo". Falou assim. E outros diziam que "ah esse povo!". Mostrava de alguma 

forma, mostrava que não... não gostava de ensinar, ou falava. Na maioria, 

falava que não gostava e ponto (P04DM30). 
 

Aí o professor dizia: "tem aluno que se a gente disser que isso aqui é pedra, 

pronto é pedra, porque ele não vai perguntar, não pergunta, não, não pergunta, 

não quer saber”. Porque a gente não ficava debatendo com ele o assunto. A 

gente escutou muita coisa é... mas só que tinha aluno que desistia, que dizia 

"eu, venho mais não, porque aqui...". Assim, saía com raiva (P07DM44). 

 

 Os agentes encarregados das operações de classificação, continua Bourdieu (1999), só 

podem preencher adequadamente sua função de classificação social à medida que ela se opera 

sob a forma “de uma operação de classificação escolar, quer dizer, através de uma taxinomia 

propriamente escolar.” E eles só fazem isso porque “acreditam fazer uma coisa diferente do que 

fazem; porque fazem uma coisa diferente do que acreditam fazer” (ibid., 198-199), isto é, 

classificar os alunos do ponto de vista escolar e não social ao mesmo tempo, como vimos em 

algumas das falas acima. Manter a porta da sala fechada e demonstrar irritação porque a aluna 

chegou atrasada, irritar-se porque os alunos não discutem, apenas demonstram acreditar em 

tudo o que diz o professor, "vomitar" conteúdo e dizer ao aluno "se vire porque eu já estou com 

a vida feita", dentre várias outras práticas apresentadas ao longo desta seção, são formas de 

classificar socialmente os alunos apenas do ponto de vista das regras da cultura escolar, o que 

os leva a serem duplamente discriminados no mundo social. 

 As classificações que ilustramos aqui apenas a partir dos relatos das entrevistas, 

Bourdieu explora longamente em seu artigo, com base em pesquisas empíricas realizadas na 

França, demonstrando como elas estão presentes na vida escolar e nos veredictos formais da 

escola, resultantes de provas e demais formas de avaliação da aprendizagem. Os exames 

escolares e seus veredictos, isto é, as classificações deles decorrentes, constituem, para 

Bourdieu, uma ocasião privilegiada para se observar, por um lado, a arbitrariedade da 

autoridade pedagógica e, por outro, a ocultação dessa arbitrariedade, desvelando-se a lógica de 

funcionamento do sistema de ensino. Nas avaliações escolares, como já falamos antes citando 
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Resende (2017), que se refere também ao artigo de Bourdieu As categorias do juízo professoral, 

estão em jogo não apenas os conhecimentos ensinados pela escola, mas também as normas 

implícitas e outros elementos da cultura escolar que classificam no sentido pedagógico e no 

social.  Sobre os agentes responsáveis pelas avaliações e veredictos, enfatiza Bourdieu: 

 

É também porque acreditam pronunciar um julgamento estritamente escolar 

que o julgamento social que se mascara sob os considerados eufemísticos de 

sua linguagem escolar [...] pode produzir seu efeito próprio: fazendo crer aos 

que são seu objeto que esse julgamento se aplica ao aluno ou ao aprendiz [...], 

à sua “pessoa” ou à sua “inteligência”, e jamais, em todo caso, à sua pessoa 

social, ou, mais brutalmente, ao filho do professor ou ao filho do comerciante, 

o julgamento escolar obtém um reconhecimento, quer dizer, um 

irreconhecimento, que não obteria, sem dúvida, o julgamento social do qual é 

a forma eufemizada (BOURDIEU, 1999, p. 199). 

 

 Esta visão crítica de Bourdieu e vários de seus colaboradores a respeito do sistema de 

ensino produziu, como destaca Resende (2017), apesar de todas as críticas recebidas e 

polêmicas suscitadas, um forte abalo na crença da escola como instrumento neutro de justiça 

social. A equidade formal da prática pedagógica, que exige de todos “conteúdos culturais que 

as diferentes classes sociais transmitem de forma desigual e que a escola nem sempre ensina 

explicitamente, seria de fato injusta e transmissora de privilégios” (RESENDE, 2017, p. 328). 

Bourdieu tentou esboçar os fundamentos de uma “pedagogia racional”, a qual consistiria em 

“partir do zero”, e não apenas considerar “as heranças culturais de alguns”, ou seja, organiza-

se metodicamente a escola, “no sentido de ensinar a todos, explicitamente, a integralidade dos 

conteúdos culturais que constam das avaliações escolares, muitos dos quais implicitamente” 

(ibid.). Mas essa discussão sobre a perspectiva bourdieusiana não constitui, neste trabalho, os 

objetivos que nos propusemos alcançar.   

 Anunciamos a seguir, a título de conclusão neste capítulo, o que consideramos os 

elementos centrais de nossa tese: 

a) a desistência não se resume, como divulgam os dados do IFRN, ao fenômeno da 

evasão, da fuga ou do simples abandono do curso; 

b) a desistência é uma categoria analítica que procura dar conta do complexo 

processo de produção do fenômeno em foco, envolvendo, nos limites do recorte 

aqui feito, duas dimensões fundamentais, o material ou físico e o simbólico; 

c) as dimensões por nós adotadas são consequência da aplicação de dois conceitos 

básicos da Praxiologia bourdieusiana, “efeitos de lugar” e “violência simbólica”. 

Estes permitem pôr em destaque as condições sociais de produção da população 
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investigada e, em decorrência, a sua posição inferiorizada no espaço social e na 

relação com a cultura escolar legítima; 

d) a tomada da decisão que leva à desistência envolve um processo longo, tenso e 

sofrido, que revela como as condições materiais de vida se confundem com os 

processos psicossociais que estão na base do sofrimento simbólico experimentado 

pela população investigada decorrente da violência simbólica produzida de modo 

não de todo consciente pelos agentes mediadores institucionais. Estes atuam como 

reprodutores da cultura escolar legítima, que classifica de modo inferiorizado a 

população que busca acolher, dada a tradição do IFRN.  
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6 CONSIDERAÇÕES  

 

Embora compreendendo e defendendo o inacabamento do processo de construção de 

uma tese, sabemos que, inevitavelmente, um dia chega o momento de se colocar um ponto, 

mesmo que não seja final. Nesse ponto, as considerações ditas finais, reafirmamos o nosso 

compromisso político assumido para com a EJA, nascido da experiência profissional como 

professora dessa modalidade de ensino. Foi no convívio com estudantes da EJA que 

identificamos o alto índice de desistência entre eles, fato que despertou o nosso interesse por 

investigar razões que podem justificar esse fenômeno. 

O nosso desejo por tentar compreendê-lo e analisá-lo direcionou a elaboração e a 

realização deste trabalho, que trilhou um percurso sinuoso, durante o qual surgiram medos, 

ansiedades, dificuldades e até mesmo ímpetos de retornar sem alcançar o resultado pretendido. 

Contudo, a partilha de saberes entre pares movidos pelo mesmo interesse e a convicção da 

importância de desvelar faces dos motivos de ordem material e simbólica que provocam a 

desistência de alunos da EJA e, consequentemente, a desistência de seus projetos de vida nos 

mantiveram no caminho. 

Conforme anunciado ao longo do texto, a presente tese foi construída por meio de uma 

pesquisa na qual utilizamos uma estratégia metodológica que possibilitou um amplo acesso aos 

discursos produzidos pelos sujeitos. Este, na nossa compreensão, é o modo mais viável para 

estudar o objeto delimitado, as razões da desistência por estudantes do Proeja. A entrevista foi 

o principal instrumento metodológico utilizado, pois oferece ao pesquisado uma excelente 

abertura para o processo de comunicação, bem como alternativas por meio das quais ele expõe 

seu modo de ser e sua compreensão sobre os fatos relatados, necessitando, para tal, da postura 

acolhedora e compreensiva do pesquisador (TRIVIÑOS, 1994; BOURDIEU, 2001). 

O percurso investigativo suscitou resultados que abordaremos a partir de uma breve 

retomada dos objetivos que se constituíram como eixos norteadores para o conjunto deste 

trabalho. Em relação ao primeiro objetivo - conhecer os obstáculos de ordem material que estão 

na base da produção da desistência, tais como a situação econômica, posição no espaço social, 

razões de ordem familiar, entre outras - encontramos como resultado que o trabalho contribui 

enfaticamente para que eles desistam, pois, da labuta diária, decorre o cansaço e a fadiga, além 

da distância de percurso para a escola (seja do trabalho ou de casa), resultando em constantes 

interrupções e acumulando assim lacunas nos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Dessa 
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forma, a categoria trabalho destaca-se como a mais expressiva dentre aquelas que concernem 

aos obstáculos de ordem material.  

Outra categoria identificada também em relação a esse primeiro objetivo foi a 

constituição familiar. Desse modo, a família aparece como obstáculo de ordem material por 

diferentes razões, tais como: a necessidade de provisão de recursos para o próprio sustento; a 

responsabilidade para com o(a) cônjuge e os filhos, já que, em virtude da própria condição 

econômica ou do desemprego dos demais membros, necessitam ou dependem quase 

exclusivamente de seu trabalho. A família se configura como obstáculo quando há falta de apoio 

do(a) parceiro(a), ao não compreender a decisão de retorno aos estudos ou ao sentir 

desconfiança em relação à fidelidade conjugal. Além disso, outros aspectos a ela relacionados 

(a categoria família) foram mencionados, como a separação conjugal, o surgimento de uma 

gravidez ou de doenças que concorrem para sua desistência. 

O segundo objetivo definido para esta investigação foi identificar as razões de ordem 

do simbólico, em especial aquelas vinculadas à relação com a cultura escolar legítima e à 

construção de representações sociais. Sobre esse objetivo, construímos as categorias 

desestímulos, dificuldades de aprendizagem, baixa autoestima e discriminação.  

Nessa perspectiva, em relação à primeira categoria apresentada, havia alegações de que 

costumavam escutar de professores nas salas de aula ou mesmo em outros espaços da instituição 

em que estudavam discursos que explicitavam as baixas expectativas que havia sobre os 

estudantes da modalidade EJA. Esses discursos evidenciaram que esses professores não 

desejavam ministrar aulas para eles, uma vez que os consideravam um público formado por 

pessoas com capacidade inferior, que não demandaria, por exemplo, o trabalho de um professor 

doutor. 

Os participantes também evidenciaram que escutavam afirmações de que a escola tinha 

um padrão e eles deveriam se adaptar e se adequar a esse padrão, não havendo flexibilidade 

para atender as suas peculiaridades e necessidades. “[...]não está aquii, à escola é essa, a 

oportunidade é essa que você tem, se você não pode se adequar então desista!" (Grifo 

nosso). Além disso, foi identificado que alguns professores atuantes na EJA alteravam o 

currículo, provocando uma redução nos conteúdos, pelas mesmas razões supramencionadas. 

Todos esses elementos foram gerando, conforme pudemos constatar, o desânimo, a falta de 

entusiasmo e de interesse, enfim o desestímulo. A própria desistência por parte de colegas de 

sala contribuía para desestimular aqueles que ainda permaneciam. 
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Ainda em relação ao segundo objetivo já apresentado, encontramos como resultado a 

categoria dificuldades de aprendizagem. Nesse sentido, eles expressavam achar difícil aprender 

os conteúdos, especialmente quando se tratava de disciplinas técnicas, como os da área de 

informática, por exemplo. Essa dificuldade também se acentuava pelo tempo que passaram fora 

do espaço escolar, ou seja, pelas lacunas temporais entre os primeiros anos de escolarização e 

o atual retorno, que, no caso do IFRN, tinha um ritmo intenso de estudos e um nível elevado de 

conteúdos para serem cumpridos, diferindo significativamente de experiências em outras 

escolas públicas. 

A terceira categoria que identificamos em relação ao segundo objetivo foi a baixa 

autoestima, que ficou evidente nas afirmações dos pesquisados de que tinham vergonha de 

perguntar ao professor quando sentiam dúvidas, além de timidez e tristeza por não conseguirem 

enfrentá-lo (sendo este o detentor do conhecimento) e nem dialogar com ele. Além disso, 

evidenciaram se perceber como pessoas incapazes de aprender por não terem mais uma boa 

memória, ocasionando o sentimento de inferioridade, que fazia alguns chorarem pelo 

sofrimento de se sentirem em tal condição. 

Finalmente, ainda em relação ao segundo objetivo, identificamos a categoria 

discriminação, que foi construída a partir das falas que relatavam esse sentimento advindo do 

modo como eram tratados por professores e por outros estudantes matriculados nos cursos 

regular e subsequente do campus. A discriminação se expressava também na concepção de 

muitos professores, que não acreditavam mais na possibilidade de aprendizagem desses alunos 

e, por isso, não faziam as intervenções necessárias para contribuir com esse processo. Assim, 

pela condição em que se encontravam, utilizando o termo bourdieusiano, numa “miséria de 

posição”, não conseguiam enfrentar a realidade e lutar para que os professores refletissem sobre 

suas posturas e modificassem suas práticas. Nessa miséria em que se encontravam, a desistência 

dos estudos foi a alternativa mais viável, embora dolorosa, visto que não desejavam, ainda que 

assumissem, a responsabilidade pelo insucesso escolar. 

Por conseguinte, em relação ao terceiro objetivo, que foi verificar em que medida os 

obstáculos simbólicos eram decorrentes das imposições de legitimidade e naturalização do 

poder simbólico, compreendemos a violência simbólica como um elemento de forte intensidade 

a permear a instituição escolar, sendo disseminada pelos agentes que a compõem. No caso da 

realidade por nós investigada, tal violência se deu fundamentalmente no espaço da sala de aula, 

sendo canalizada, como vimos nos discursos dos pesquisados, através de atitudes e falas de 
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professores(as), “[...] eu não gosto de ensinar a esse povo", atitude esta reprodutora e 

legitimadora da cultura escolar considerada legítima e, por isso, naturalizada. 

No que concerne ao Proeja, constatamos que a instituição no sentido macro ainda não o 

assumiu como uma política efetiva, no sentido da reorganização institucional para garantir a 

acolhida e a permanência de estudantes trabalhadores, pois não se verifica modificações na 

estrutura já estabelecida e consolidada historicamente. Ao contrário, o que se observa foi que 

os jovens e adultos estudantes do Proeja precisavam se adptar a proposta e as normas 

consagradas dessa instituição. Dessa forma, concordamos com Vitorette (2014) ao enfatizar a 

necessidade de se implantarem ações na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, tais como: realização de matrículas em diferentes etapas do ano, flexibilização na 

frequência, avaliação formativa, ingresso por processos que atendam as peculiaridades desse 

grupo de estudantes, formação continuada para os professores, no sentido de replanejarem 

práticas educativas e ressignificarem concepções, dentre outros aspectos. 

Por ser uma proposta de ação contrária à oferta de cursos aligeirados para o público da 

EJA, contrário ao que historicamente se efetivou na maioria das propostas já desenvolvidas para 

os jovens e adultos com distorção idade/série e organizados de modo fragmentado, a política 

do Proeja poderá ser uma possibilidade de proporcionar uma educação humana para além do 

capital econômico (MÉSZÁROS, 2009). 

Assim, os resultados que conseguimos construir, na nossa compreensão, cumpriram 

uma certa etapa da pesquisa, a partir da qual elaboramos quatro elementos centrais para nossa 

tese, como expusemos anteriormente, mas que serão reiteradas a seguir. O primeiro diz respeito 

ao fato de que a desistência não se resume, como divulgam os dados do IFRN, ao fenômeno da 

evasão, da fuga ou do simples abandono do curso. O segundo esclarece que a desistência é uma 

categoria analítica que procura dar conta do complexo processo de produção do fenômeno em 

foco, envolvendo, nos limites do recorte aqui feito, duas dimensões fundamentais, o aspecto 

material ou físico e o simbólico.  

O terceiro trata das dimensões por nós adotadas e que são consequência da aplicação de 

dois conceitos básicos da Praxiologia bourdieusiana, “efeitos de lugar” e “violência simbólica”. 

Estes dois conceitos permitem pôr em destaque as condições sociais de produção da população 

investigada e, em decorrência, a sua posição inferiorizada no espaço social e na relação com a 

cultura escolar legítima. O quarto e último elemento, em nossa elaboração, refere-se à tomada 

da decisão que leva à desistência, envolvendo um processo longo, tenso e sofrido que revela 

como as condições materiais de vida se confundem com os processos psicossociais que estão 
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na base do sofrimento simbólico experimentado pela população investigada. Esse sofrimento 

decorre da violência simbólica produzida de maneira não totalmente consciente pelos agentes 

mediadores institucionais, mas que atuam como reprodutores da cultura escolar legítima, que 

classifica de forma inferiorizada a população que busca acolher, considerando aqui a tradição 

do IFRN.  

Diante da complexidade do objeto que nos propusemos a estudar e dado o recorte 

assumido nesta tese, estamos cientes de que a finalização desse estudo ocorre pela necessidade 

de cumprirmos uma exigência formal, pois muito mais precisa ser explorado aprofundado e 

desvelado. Assim, no processo de desenvolvimento da presente pesquisa, outras indagações 

foram surgindo e nos inquietando a novas elaborações para continuar investigando esse objeto 

tão complexo e multifacetado.  

Uma das questões surgidas, por exemplo, diz respeito à formação de professores para 

atuação no Proeja, que necessitaria ter relação com a subjetividade desses profissionais, no 

sentido de os mover a refletirem sobre suas concepções e posturas em relação aos estudantes 

da modalidade EJA. Compreendemos que a atuação docente deve considerar os estudantes da 

referida modalidade como capazes de aprender e de se desenvolverem ao longo de toda a sua 

vida, realidade que diverge do contexto analisado. Assim, a formação de professores apresenta-

se como um tema que se desdobra desta pesquisa e que pautará a nossa atuação enquanto 

pedagoga no IFRN, tanto na dimensão da orientação a professores quanto na dimensão da 

investigação. 
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 APÊNDICE A – FOLHA DE PROTOCOLO PARA ESTUDANTES DESISTENTES 

 

PROTOCOLO 

 

NOME ________________________________IDADE_____SEXO___ 

ENDEREÇO:_____________________ Nº ____ BAIRRO:_________ 

CIDADE____________________ESTADO______ 

CAMPUS NATAL ZONA NORTE - CURSO: ______________  

PERÍODO: ______ TURNO: ______ 

SOLTEIRO ( ) CASADO ( ) DIVORCIADO ( ) UNIÃO ESTÁVEL ( )  

SEPARADO(A) ( ) 

QUANTOS FILHOS _________  IDADE:_________   

HÁ QUANTO TEMPO ESTAVA SEM ESTUDAR? ________________________ 

EM QUE VOCÊ TRABALHA? _________________________________________ 

VOCÊ É DE NATAL? (  ) SIM   (  ) NÃO 

QUANTO TEMPO FAZ QUE VOCÊ MORA EM NATAL? __________________ 

ANTES DE ESTUDAR NESSA ESCOLA, JÁ HAVIA ESTUDADO EM OUTRA? 

(  ) SIM     (  ) NÃO 

 POR QUE SAIU DE LÁ? __________________________________________________ 

JÁ ESTUDOU NO IFRN DE OUTRA CIDADE? (  ) SIM    (  ) NÃO 

POR QUE SAIU DE LÁ? __________________________________________________ 

POR QUE VOCÊ VEIO ESTUDAR NESSA ESCOLA? _________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA: ESTUDANTES DESISTENTES DO 

PROEJA/IFRN - CAMPUS NATAL ZONA NORTE 

 

1- Quando eu falo em IFRN, o que você pensa ou o que você lembra? 

2- Como foi a escolha de estudar no IFRN?  

3- E como você se sente/se sentiu estudando no IFRN? 

6- Nesse em tempo que está fazendo o curso, algum colega que deixou de frequentar? 

7- Por que você acha que ele(s) ela(s) não veio mais? 

8- Por que você não veio mais? 

9- Quando eu falo em educação, o que você pensa? 

10- Quando você terminar o curso, o que pensa em estudar ou fazer? 

11- Por que você pensa em estudar até essa série? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA: PROFESSORES QUE MINISTRAM 

AULAS NO PROEJA - CAMPUS NATAL ZONA NORTE 

 

1- Como o Sr./a Sra. vê o IFRN? 

 

2- Como o Sr./a Sra. se sente como professor do IFRN?  

 

3- Em 2005, quando o IFRN ainda era Cefet, foi criado o Proeja pelo Governo Federal. Qual sua 

compreensão dessa modalidade para uma escola técnica profissionalizante? 

 

4- Fale um pouco sobre ser professor nas turmas da EJA. 

 

5- Como o Sr./a Sra. vê o Proeja atualmente no IFRN? 

 

6- A partir dos conteúdos que desenvolve em suas turmas, como vê seus alunos? 

 

7- No Campus Natal Central não foi implantado o Proeja, o que o Sr./a Sra. acha disso? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA: REITOR, PRÓ-REITOR DE ENSINO, 

DIRETORA PEDAGÓGICA, DIRETOR GERAL E ACADÊMICO DO CAMPUS NATAL 

ZONA NORTE/IFRN  

 

 

1- Como o Sr./a Sra. se sente como gestor do IFRN? Como o vê? 

 

2- Em 2005, quando o IFRN ainda era Cefet, foi criado o Proeja pelo Governo Federal. Qual 

sua compreensão dessa modalidade para uma escola técnica profissionalizante? 

 

3- Como se deu o processo de implantação do Proeja no então Cefet/RN? 

 

4- Como foi a escolha para implantar o Proeja nas Unidades de Ensino Descentralizadas/Uned 

(denominação anterior à transformação de Cefet para Instituto Federal)?  

 

5- Como o Sr./a Sra. vê o Proeja atualmente no IFRN? 

 

6- Nos campi de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim, não há Proeja. Fale 

um pouco sobre isso. 

 

7- Fale um pouco sobre o fato de, no Campus Natal Central não ter sido implantado o Proeja.   
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Esclarecimentos 

 

Na condição de pós-graduanda do Curso de Doutoramento do Programa de Pós-

Graduação em Educação, no Centro de Educação/UFRN, convido-lhe a participar de uma 

entrevista semiestruturada que possa subsidiar nossa investigação no âmbito do Proeja/IFRN. 

Busca-se, a partir das falas nas entrevistas, conhecer os obstáculos materiais e simbólicos que 

motivam as desistências dos alunos do programa. 

Sua participação é voluntária, não havendo, portanto, obrigação em fornecer as 

informações solicitadas. Caso esteja de acordo em participar, na redação das análises e na 

divulgação científica dos resultados, o anonimato dos/das participantes será rigorosamente 

preservado. 

 

Consentimento livre e esclarecido 

Após ter sido esclarecido/a sobre os objetivos e a importância da participação nesta 

pesquisa, além de ter a garantia do sigilo de minha identificação, autorizo a utilização das 

informações fornecidas para fins de construções de conhecimento científico.  

 

Natal, ______ de ____________ de 2016. 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


