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RESUMO
A presente dissertação analisa os Programas de Assistência Estudantil executados no IFRN
Campus João Câmara. Essa temática vem ganhando relevância no cenário nacional, em
virtude da expansão dos Institutos Federais ocorrida nos últimos anos. No RN, por exemplo,
observamos o crescimento do IFRN em várias regiões do estado, privilegiando-se a
interiorização das suas unidades. Nesse contexto, a Assistência Estudantil se apresenta como
um dos principais mecanismos viabilizadores das condições de permanência dos estudantes na
instituição. Assim, nos propomos a refletir: qual a política de Assistência Estudantil resultante
da regulamentação operada nos últimos anos pelo governo federal e, em particular, pelo
IFRN? Em que medida as necessidades sociais dos estudantes com vistas à permanência com
qualidade no Campus João Câmara são atendidas pelos programas? Quais as implicações para
o acesso aos programas a adoção de critérios de elegibilidade baseados principalmente na
renda econômica? A metodologia utilizada privilegiou a pesquisa bibliográfica e a revisão da
literatura, no intuito de apreender o estado da arte acerca da problemática estudada, bem como
o aprofundamento das categorias analíticas que informam o objeto de estudo; a análise
documental sobre a regulamentação da Assistência Estudantil; a análise de dados secundários
sobre o perfil socioeconômico dos estudantes cadastrados e a realização de entrevistas
semiestruturadas junto aos estudantes participantes dos Programas de Assistência Estudantil.
A pesquisa apontou que o Campus João Câmara vem assegurando o acesso aos programas
através de avaliação socioeconômica realizada pelo Serviço Social, e que estes atendem
demandas relacionadas à alimentação escolar e ao custeio de despesas escolares diversas
(através de repasse de auxílio-financeiro). Dentre os estudantes inseridos, predominam
aqueles cujas famílias sobrevivem com um salário mínimo, sendo que uma parcela é oriunda
de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; os vínculos de trabalho dos principais
responsáveis financeiros são de baixa valorização e remuneração salarial; e parte
representativa está inserida no mercado informal de trabalho. Os estudantes entrevistados
afirmam ser a Assistência Estudantil um direito, mas revelam que se sentem privilegiados por
terem sido incluídos, pois reconhecem que nem todos são inseridos nos programas. Ressaltam
que os programas viabilizaram/melhoraram as condições objetivas para a continuidade dos
estudos. O estudo revela, por um lado, importantes avanços na Assistência Estudantil, na
medida em que, desde o início das atividades acadêmicas do Campus João Câmara,
assegurou-se a oferta de programas na área, bem como se registra a ampliação dos recursos,
ano a ano. Porém, é bastante forte a concepção institucional de que o direito à Assistência
Estudantil deve ser assegurado somente aos estudantes em condição de pobreza, por meio da
seletividade e focalização do acesso; com isso, mesmo com a ampliação dos recursos, a oferta
vem sendo insuficiente para o atendimento da real demanda.
Palavras-chave: Assistência Estudantil. Educação Profissional. Permanência com qualidade.
Direito Social.

ABSTRACT
This work analyzes Student Assistance Programmes performed at IFRN Campus João
Câmara. This subject is gaining importance in the entire country due to the spread of the
Federal Institutes since the last years. In the state of Rio Grande do Norte, we can observing
the development of the Federal Institutes in many regions of that state, and emphasis being
given to the fact that many of their units have been built on the countryside of the mentioned
state. On this context, the Student Assistance Programmes present themselves as important
mechanisms enabling many students to stay in these Institutes. Therefore, we decided to think
of: What is the Student Assistance Policy resulting from the regulations made in recent years
by the Federal Government and, in particular, by IFRN? To what extent the programmes meet
the students’ social needs regarding their stay at IFRN Campus João Câmara? What are the
consequences of entering that programmes through the adoption of criteria based mainly on
student's family income? The methodology used prioritized the bibliographical research and
literature review in order to grasp the state of art regarding to the main issue studied in this
work, as well as the further development of analytical categories that inform the object of the
present work. The methodology, used in this dissertation, also took into consideration a
documental analysis about the Student's Assistance regulation and the analysis of secondary
data about the socioeconomic profile of registered students, as well as the implementation of
interviews among students registered on Student Assistance Programmes. This research
pointed out that the IFRN Campus João Câmara has been assuring access to the referred
Programmes through socioeconomic assessment performed by Social Services and that they
meet demands related to many school meals and funding of many school expenses (through a
kind of financial aid). Among the students placed in the Student Assistance Programmes
prevail the ones whose families survive with a minimum wage and a part of them receives
money from the “Bolsa Família” programme. The job contracts of main financial officers are
of low value and their incomes are not good at all. A representative of them has entered in the
informal labor market. The students interviewed claim to be a right the Student Assistance
Programme, however, they reveal that they feel privileged to have been included in it, as they
recognize that many students are not covered by that Programmes. One emphasized that they
made possible and has improved conditions for the further development of the present studies.
This study reveals, on one hand, important advances in the Student Assistance to the extent
that from the beginning of the activities, the Campus João Câmara has ensured offer of some
programmes in a specific area, as well as it has registered the improvement of resources at
that Campus from year to year. On the other hand, it is a quite strong concept that the right to
the Student Assistance should be available only to students in poverty through the selectivity
and the targeting of access. That said, even with an increase in terms of resources, the courses'
offer has been insufficient to meet the actual demand.
Keywords: Student Assistance. Professional Education. Staying with quality. Social Law.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como referência de análise a reflexão em torno do atendimento
as necessidades sociais dos estudantes e as condições objetivas para a permanência com
qualidade no IFRN Campus João Câmara, colocando em evidência o papel do Estado na
efetivação dos direitos sociais, em tempos de acirramento da desigualdade social.
A discussão aqui proposta nos leva a refletir em que medida, na conjuntura atual, a
intervenção estatal vem conseguindo expandir direitos, reduzir desigualdades sociais e
propiciar a equidade (BOSCHETTI, 2009).
O interesse pela temática surgiu a partir das atividades desenvolvidas como assistente
social no IFRN, iniciadas no ano de 2009, no âmbito da execução dos Programas Assistência
Estudantil, em um Campus localizado no interior do RN.
É relevante destacarmos que a instituição vem ampliando a contratação de assistentes
sociais para seus quadros funcionais, dentro do processo de expansão das suas unidades, em
curso desde 2006. O Serviço Social faz parte do IFRN desde os anos 1960 e a atuação
profissional dos assistentes sociais tem se voltado, prioritariamente, para a execução dos
Programas de Assistência Estudantil direcionados aos estudantes, com vistas à viabilização
das condições objetivas para sua permanência na instituição e conclusão dos cursos.
Atualmente, a demanda na área da Assistência Estudantil tem se ampliado e se
complexificado com a inserção de estudantes oriundos das classes populares na Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, através da reserva vagas para estudantes da rede
pública de ensino, o que tem propiciado maior visibilidade das dificuldades socioeconômicas
vivenciadas por esses estudantes e as reais condições objetivas para o desenvolvimento e
continuidade dos estudos.
O processo de crescimento vivido nos últimos anos pelo IFRN, dentro da expansão
programada da Rede Federal, implementada pelo governo federal, possibilitou a
interiorização de suas unidades no estado do RN, as quais se instalaram em municípios com
pouca ou nenhuma estrutura de serviços sociais públicos, desnudando as dificuldades
cotidianas de sobrevivência dos seus munícipes.
Na nossa prática profissional, nos indagávamos acerca da contribuição dos Programas
de Assistência Estudantil para a viabilização das condições objetivas para a permanência dos
estudantes do IFRN Campus João Câmara, situado na Região do Mato Grande do RN, uma
das regiões mais pobres do estado, concentrando parte significativa de municípios com baixos
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), ocupada por vários assentamentos e
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comunidades rurais (sendo a maioria oriunda de ocupação e conflito entre trabalhadores rurais
e latifundiários).
A atuação profissional na mediação entre os estudantes que buscam apoio institucional
para superar dificuldades socioeconômicas e os programas organizados institucionalmente
com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de estudo, nos fizeram
problematizar até que ponto a forma como os serviços nessa esfera são disponibilizados aos
estudantes contemplam suas reais necessidades, considerando que o processo de inclusão na
maioria dos programas é definido por critérios socioeconômicos e que há uma demanda cada
vez maior que a oferta.
Consideramos imprescindível, na condução das análises aqui empreendidas,
ultrapassar a simples aferição da relação custo-benefício na análise das ações dos Programas
de Assistência Estudantil do Campus João Câmara. Isto porque, observamos que, em geral, tal
perspectiva coloca em comparação, de um lado, o volume dos gastos governamentais e, do
outro, o número de pessoas beneficiadas com as ações correspondentes aos mesmos
(BOSCHETTI, 2009), centrando-se na avaliação do cumprimento de metas e objetivos, muito
comum em áreas com pouco histórico de intervenção pública e em processo de estruturação
dos serviços e recursos financeiros, como é o caso da Assistência Estudantil. Portanto, esse
não se constituiu o enfoque da presente pesquisa, com esse intuito são elaborados,
periodicamente, os relatórios institucionais, dentre outros documentos produzidos para a
sistematização de dados quantitativos acerca da atuação da instituição 1.
A defesa da universalização dos direitos sociais se constitui em um importante
contraponto à ideia liberal de que a assistência pública deve ser reservada estritamente aos
miseráveis, principalmente no contexto social brasileiro, marcado por processos de extrema
desigualdade e pobreza. O princípio da universalização se coloca como um mecanismo
fundamental de mediação política anticapitalista (MOTA, 2010), tendo em vista que, nas
sociedades capitalistas, de um modo geral, as políticas sociais “[...] têm limites e
possibilidades de produzirem bem-estar social” (BOSCHETTI, 2009, p. 7).
Nesse contexto, as políticas sociais:

[...] têm um papel imprescindível na consolidação do Estado democrático de
direito e que, para exercer essa função, como seu objetivo primeiro, devem
1

Partimos do entendimento de que muitas das análises que adotam como perspectiva de avaliação de políticas e
programas sociais a aferição do cumprimento de metas e objetivos acabam por fragilizar a problematização da
qualidade dos serviços que estão sendo oferecidos à população. Com isso, perde-se ao não aprofundar questões
relativas à capacidade real apresentada pelas ações governamentais em atender as necessidades sociais dos
usuários e se os serviços públicos vêm sendo capazes de afirmarem o princípio assegurado constitucionalmente
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ser entendidas e avaliadas como um conjunto de programas, projetos e ações
que devem universalizar direito (BOSCHETTI, 2009, p. 3).

No curso do século XXI, um dos desafios postos é, portanto, empreender esforços na
tentativa de apreendermos os elementos econômicos, políticos e sociais que determinam a
forma de ser e de se assegurar direitos no âmbito das políticas sociais brasileiras.
Particularmente no presente estudo, nos debruçamos sobre os direitos relacionados à
Política de Educação Profissional, especificamente, operacionalizados por meio dos
Programas de Assistência Estudantil que são definidos como um conjunto de ações
direcionadas a assegurar as condições objetivas para a permanência dos estudantes na escola,
conforme pontua Frigotto (2006, p. 27):

O elemento crucial na análise dialética no campo das ciências sociais e
humanas é, pois, a capacidade de apreender a relação entre os elementos
estruturais e conjunturais que definem um determinado fato ou fenômeno
histórico. O campo estrutural fornece a materialidade de processos históricos
de longo prazo e o campo conjuntural indica, no médio e no curto prazo, as
maneiras como os grupos, classes ou frações de classe, em síntese, as forças
sociais disputam seus interesses e estabelecem relações mediadas por
instituições, movimentos e lutas concretas.

Os programas de assistência estudantil são, no nosso entendimento, parte integrante da
Política de Educação brasileira: a razão de ser e de existir dos mesmos se vincula às demandas
próprias do contexto escolar: transporte escolar, fardamento, alimentação escolar etc.
Entretanto, essas demandas não se explicam por si só, são expressões da realidade social, do
conjunto de problemáticas sociais típicas das sociedades capitalistas contemporâneas.
Partindo das indagações acima, e tendo como objetivo geral analisar a contribuição
dos programas de assistência estudantil executados no IFRN Campus João Câmara para a
permanência dos estudantes e conclusão dos cursos com qualidade, orientamos nossas
reflexões a partir da análise dos seguintes pontos: a) apreensão da direção e do conteúdo
predominante na normatização em âmbito federal e local (no IFRN) na área da assistência
estudantil; b) apreensão do perfil socioeconômico dos estudantes inscritos nos programas de
assistência estudantil do IFRN; e c) identificação das necessidades sociais apresentadas pelos
mesmos para a permanência e conclusão com qualidade dos cursos.
Elegemos como sujeitos centrais da pesquisa os estudantes inscritos e incluídos em
quatro programas de assistência estudantil executados pelo IFRN Campus João Câmara, em
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2011, a saber: Programa de Alimentação Escolar 2, Programa de Auxílio-Transporte3,
Programa de Iniciação Profissional4 e Programa de Fomento aos Estudos do PROEJA5.
A opção pelo ano de 2011 se deu em virtude de termos observado que nesse ano
ocorre uma maior variedade de cursos oferecidos pela instituição nos Campus do interior6,
além disso, a partir de 2011 que os critérios de cadastramento e seleção nos programas de
assistência estudantil são determinados a partir de editais institucionais 7.
No intuito de problematizar as questões norteadoras do presente estudo, bem como
efetuar procedimentos que dessem conta dos objetivos propostos, optamos pela utilização de
dados empíricos quantitativos e qualitativos, reconhecendo o valor do primeiro, porém sem
perder de vista que os dados numéricos e os índices instrumentalizam a análise teórica, “[...]
mas não nos equipa para trabalhar com o real movimento, na plenitude que buscamos”
(MARTINELLI, 1999, p. 21).
A pesquisa de campo, propriamente dita, consistiu na utilização de dados primários e
secundários, de natureza quanti-qualitativa, relacionados à sistematização de informações
acerca das condições de vida dos estudantes que efetuam a inscrição nos programas de
assistência estudantil no IFRN, bem como a contribuição dos referidos programas à efetivação
do direito à educação.
Propomo-nos a refletir acerca do perfil do estudante que busca a Assistência Estudantil
e o impacto dos programas nesta área nas condições objetivas para o desenvolvimento dos
estudos: quem são esses estudantes? Como e onde vivem? Quais são as principais
dificuldades econômicas e sociais que se colocam como impeditivas para um bom
desenvolvimento e desempenho escolar? O acesso aos programas de assistência estudantil, no

2

Esse programa consiste na oferta de refeições (almoço e janta) na própria instituição, e é destinado a estudantes
envolvidos em atividades extracurriculares ou aqueles que, por motivos diversos, não têm condições de efetuar a
refeição em suas residências, conforme a avaliação socioeconômica do Serviço Social.
3
Consiste no repasse de auxílio-financeiro a estudantes selecionados por meio de avaliação socioeconômica
realizada pelo Serviço Social, com o intuito de subsidiar, total ou parcialmente, os gastos relativos ao transporte
escolar nas situações em que não há cobertura de transporte fornecido gratuitamente pelas prefeituras
municipais.
4
Esse programa seleciona estudantes, a partir de critérios socioeconômicos utilizados pelo Serviço Social, para o
desenvolvimento de atividades de apoio administrativo na instituição, no total de 15 horas semanais, em
contrapartida, os mesmos recebem mensalmente auxílio-financeiro no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta
reais).
5
O programa consiste no repasse de auxílio-financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais aos/às
estudantes matriculados em cursos do PROEJA, que possuam matrícula e frequência regulares.
6
No capítulo 2, abordaremos, dentre outras questões, o processo de expansão e interiorização dos Institutos
Federais em curso, como parte da estruturação da Rede de Educação Federal de Educação Profissional,
buscando situar nesse contexto o IFRN.
7
É importante registrar que a partir de 2011.1, o IFRN passou a fazer uso de editais de inscrições nos programas
de assistência estudantil, como forma de melhor publicizar os critérios de cadastramento e de inclusão nos
mesmos.
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que se refere ao tempo e à qualidade com que são ofertados, tem contribuído de que maneira
para a superação dessas dificuldades? A forma como os programas são organizados e
operacionalizados contribui para assegurar as condições necessárias à permanência do
estudante no IFRN? Como os estudantes se veem na condição de usuários de serviços que
utilizam como critério para o acesso à triagem socioeconômica e qualificação de estudantes
“carentes”?
Em outros termos, buscamos identificar a natureza da demanda por programas de
assistência estudantil e “[...] o quanto e com que qualidade seus objetivos foram cumpridos”
(DRAIBE, 2001, p. 19).
Como pressupostos norteadores da presente pesquisa, elencamos:

1) Os programas de assistência estudantil incidem diretamente em melhores
condições para o desenvolvimento dos estudos dos alunos do IFRN Campus João
Câmara, sobretudo, frente ao quadro de precariedade e condições de vida
vivenciado pela maioria desses estudantes;
2) Entretanto, observamos que a regulamentação na área vem consolidando uma
política focalista de atenção às necessidades sociais dos estudantes, indicando a
seletividade para o acesso e qualificando o público-alvo como estudantes
“carentes”; e;
3) O debate em torno do que é assistência estudantil não vem sendo articulado à
garantia do direito universal à educação. Secundariza-se, assim, a discussão em
torno de quais serviços e benefícios devem ser universalizados no âmbito das
instituições de ensino médio e ensino superior de educação profissional, com vistas
a se efetivar ações que de fato contribuam para melhores condições objetivas para
o desenvolvimento do estudo dessa parcela dos estudantes brasileiros.

A pesquisa se estruturou em três momentos inter-relacionados:
1) Pesquisa bibliográfica e revisão da literatura, no intuito de apreender o estado da
arte acerca da problemática estudada, bem como o aprofundamento das categorias
analíticas que informam o objeto de estudo;
2) Análise documental de dados relativos aos estudantes que efetuaram o
cadastramento na Assistência Estudantil em 2011 e que foram inseridos nos
programas,

objetivando,

respectivamente,

a

sistematização

do

perfil
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socioeconômico, com destaque para o mapeamento das condições de vida e as
principais demandas sociais postas aos Programas de Assistência Estudantil.
3) Realização de entrevistas semiestruturadas com 21 estudantes participantes dos
Programas de Assistência Estudantil.

A etapa inicial da pesquisa de campo consistiu na sistematização e análise de dados
secundários, por meio do acesso aos formulários de caracterização socioeconômica,
registrados no Sistema Interno do Serviço Social (SISS). Com isso, sistematizamos o perfil
socioeconômico dos estudantes cadastrados nos Programas de Assistência Estudantil do
Campus João Câmara, em 2011, identificando os principais elementos acerca de suas
condições de vida, especificamente no que se refere à renda familiar; escolaridade do pai e da
mãe; situação de trabalho dos provedores financeiros; situação de moradia da família; cidade
e zona onde residem; e número de membros da família.
A opção pelos dados do SISS se deu em virtude de o mesmo ser um instrumento de
caracterização socioeconômica amplamente utilizado pelos estudantes regularmente
matriculados na instituição, pois se constitui em uma das atividades iniciais desenvolvidas a
cada semestre letivo pelo Serviço Social em sala de aula, bem como é o primeiro passo para o
cadastramento nos programas de assistência estudantil. Ainda, por meio do acesso ao
formulário de cadastramento, foi possível termos uma primeira aproximação com as
condições de vida dos estudantes, além de termos potencializado informações disponíveis na
instituição8, contribuindo para a sistematização do trabalho desenvolvido pelo Serviço Social.
Com relação ao número de estudantes inscritos e incluídos nos Programas de
Assistência Estudantil, é importante registrar que, em 2011, o Campus João Câmara, por meio
dos Editais dos Programas de Assistência Estudantil (um em cada semestre letivo), abriu
inscrição para os programas de Auxílio-Transporte, Programa de Bolsa de Iniciação
Profissional e Alimentação Escolar. Já para o Programa de Fomento aos Estudos do PROEJA,
não houve inscrição nesse ano, nem abertura de edital com essa finalidade, uma vez que, a
condição para o repasse do auxílio-financeiro se constituiu inicialmente na matrícula regular
dos estudantes na instituição.
Nesse sentido, efetuamos a sistematização do perfil de todos os estudantes cadastrados
8

Conforme anteriormente mencionado, o SISS é um sistema de intranet disponível somente na rede interna do
IFRN, para fins de cadastramento, identificação e seleção dos estudantes para os programas de assistência
estudantil. Esse sistema foi utilizado pelo Serviço Social até 2011. A partir de 2012, o setor passou a utilizar o
Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP) para realização da caracterização socioeconômica e
inscrição nos Programas de Assistência Estudantil.
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nos programas nesse ano no Campus João Câmara, conforme já mencionado, e a realização de
entrevistas semiestruturadas junto aos estudantes participantes dos referidos programas.
Na composição dos sujeitos de pesquisa, com vistas à realização das entrevistas
semiestruturadas, elencamos, de forma intencional, critérios gerais e critérios específicos, no
intuito de contemplarmos aspectos importantes para a problematização e apreensão do objeto
de estudo, conforme as justificativas abaixo apresentadas:

1) Foram considerados na presente análise os quatro programas de assistência
estudantil executados pelo IFRN Campus João Câmara, conforme mencionado, de
forma a possibilitar uma visão ampliada das ações desenvolvidas nessa área;
2) Os dados de referência para a pesquisa de campo são oriundos do SISS, relativos
ano de 2011, tendo em vista que é nesse ano que a instituição publiciza em edital
os procedimentos de cadastramento e seleção para os programas de assistência
estudantil. Especificamente para a realização das entrevistas semiestruturadas,
consideramos os estudantes incluídos nos programas de assistência estudantil em
2011, isto é, estudantes que efetuaram o cadastramento e foram incluídos nesse
ano nos referidos programas;
3) No intuito de apreendermos as demandas e dificuldades apresentadas pelos
estudantes nos diferentes momentos de seu processo de formação (no ingresso, no
meio do processo e nos momentos próximos à conclusão do curso), consideramos
para a escolha dos entrevistados estudantes com matrículas nos anos de 2009, 2010
e 2011. Esse procedimento possibilitou a realização de entrevistas com estudantes
inseridos nos programas há, pelo menos, um ano, tendo em vista que as mesmas
foram realizadas em dezembro de 2012;
4) Quanto às especificidades de cada programa, além das questões acima pontuadas,
destacamos:

no

Programa

de

Alimentação

Escolar,

consideramos uma

representação de estudantes inseridos no serviço do almoço e no serviço de janta;
no Programa de Auxílio-Transporte, consideramos uma representação de
estudantes residentes na cidade sede da instituição (João Câmara), em outra cidade
da região e, particularmente, residentes em comunidades rurais; e no Programa de
Fomento aos Estudos do PROEJA, por ser direcionado ao público de Jovens e
Adultos, julgamos importante observarmos as questões de gênero relacionadas ao
sexo. Dessa forma, além do ano de matrícula, no PROEJA, optamos ainda por uma
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representação em cada ano de um estudante do sexo masculino e outra do sexo
feminino.

Assim, definidos os critérios acima, segue abaixo o número de entrevistas inicialmente
planejado:

Tabela 1- Definição por programa do número de entrevistas a serem realizadas
PROGRAMA
Alimentação Escolar

TOTAL DE ENTREVISTADOS
06 estudantes

CRITÉRIOS DE ESCOLHA
Por ano de ingresso no IFRN
(2009/2010/2011) e por tipo da
alimentação (almoço ou janta).

Auxílio-Transporte

09 estudantes

Por ano de ingresso e por
localidade de moradia (sede do
IFRN, outro município e zona
rural).

Fomento ao PROEJA

06 estudantes

Programa de Iniciação
Profissional
TOTAL

03 estudantes

Por ano de ingresso no IFRN e
por sexo do estudante.
Por ano de ingresso no IFRN.

24 ESTUDANTES

Fonte: dados da pesquisa.

Ao final, foram realizadas 21 entrevistas, tendo em vista que no ano de 2011 não
houve ingresso de estudantes do PROEJA, o que significou 2 estudantes a menos, e no
Programa de Alimentação Escolar não havia representação na modalidade ALMOÇO de
estudantes com matrícula do ano de 2009. Em síntese, realizamos as seguintes entrevistas:

Tabela 2- Total de entrevistas realizadas
PROGRAMA

TOTAL DE ENTREVISTADOS

Alimentação Escolar
Auxílio-Transporte
Fomento ao PROEJA
Programa de Iniciação Profissional
TOTAL

05 estudantes
09 estudantes
04 estudantes
03 estudantes
21 ESTUDANTES

Fonte: dados da pesquisa.

Após a definição dos estudantes que participariam da etapa das entrevistas, com base
nos critérios acima e escolhidos de forma aleatória, bem como o consentimento e interesse
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dos mesmos, realizamos a pesquisa documental junto aos formulários de cadastro nos
programas de assistência estudantil dos referidos estudantes, com exceção dos estudantes do
PROEJA, que não efetuam inscrição, conforme já mencionado.
A aproximação e análise das informações contidas nos formulários possibilitou a
identificação das principais razões apresentadas pelos estudantes para a efetuação da inscrição
nos programas de assistência estudantil, publicizando, assim, as condições sociais e
econômicas mais significativas que incidem na permanência dos mesmos na instituição
(exemplo: inexistência de transporte escolar gratuito, situação de desemprego na família,
renda familiar insuficiente e, muitas vezes, renda familiar oriunda somente de programas
sociais do governo federal, dentre outros).
Essa etapa da pesquisa consistiu em um primeiro levantamento e identificação das
necessidades sociais dos estudantes inseridos nos programas de assistência estudantil,
possibilitando reflexões importantes para o trabalho de realização das entrevistas.
As entrevistas semiestruturadas tiveram como preocupação central possibilitar, através
da fala dos sujeitos, a apreensão das suas principais necessidades sociais muitas vezes não
expressas nos formulários de cadastros nos programas de assistência estudantil, tampouco
reveladas e identificadas no acompanhamento social, bem como apreender em que medida os
programas de assistência estudantil contribuem para a permanência dos estudantes e o
enfrentamento das dificuldades sociais e econômicas que marcam seu cotidiano.

[...] trazer os problemas do cidadão para o cerne da ação avaliativa [...]
significa encará-los como sujeitos e protagonistas de seu processo histórico,
o que, em termos práticos, deve ser traduzido para o desenvolvimento de
técnicas e métodos qualitativos e quantitativos que sejam capazes de captar
seu discurso e que [...] saibam ouvi-los, compreendê-los em sua própria
racionalidade e por eles serem entendidos (MOREIRA; FERNANDES;
SUCENA, 2004, p. 71).

A estruturação das questões presentes no Roteiro da Entrevista, ver Apêndices, buscou
contemplar os seguintes aspectos: I) I – Apreensão do entendimento dos estudantes acerca do
papel dos programas de assistência estudantil; II – Identificação das principais demandas e
necessidades sociais dos estudantes; III – Apreensão da percepção dos estudantes acerca da
adoção de critérios de seleção e de permanência nos programas de assistência estudantil; IV –
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Apreensão dos resultados gerados pelos programas nas condições de permanência com
qualidade dos estudantes9.
Em síntese, a proposta de estudo aqui apresentada se estruturou a partir das seguintes
etapas:
1) Realização de pesquisa bibliográfica e documental para o aprofundamento teórico
das categorias de análise e problematização do objeto de estudo. Nesse aspecto,
enfatizamos a reflexão em torno do aprofundamento teórico sobre a constituição das
POLÍTICAS SOCIAIS de enfrentamento à pobreza e à desigualdade social,
contextualizando-as

no

processo

de

desresponsabilização

do

Estado

pela

universalização das políticas sociais e de reforço à focalização dos programas sociais
para os segmentos mais vulneráveis da sociedade (MOTA, 2010); dando atenção, em
particular, à reflexão em torno da política de EDUCAÇÃO PROFISSIONAL na
realidade brasileira, com vistas a apreendermos as principais características que
marcaram a gênese e o desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional,
com destaque para a identificação e análise dos determinantes que a colocam na
atualidade em ritmo acelerado de expansão; aprofundamento teórico da categoria
NECESSIDADES SOCIAIS, no intuito de qualificarmos e relacionarmos as
demandas e necessidades dos estudantes no âmbito escolar com o contexto social
mais geral no qual os mesmos estão inseridos, isto é, “[...] mediatizadas pelos
problemas estruturais que experienciam em seu dia a dia” (MOREIRA;
FERNANDES; SUCENA, 2004, p. 71-72); aprofundamento e construção conceitual
sobre a ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, através da problematização do vínculo com
a política de educação profissional, do enfoque e primazia, presentes na
regulamentação federal e institucional do IFRN, do direcionamento dos programas
nessa área às parcelas pauperizadas dos estudantes, bem como a reflexão em torno das
demandas estudantis as quais se propõem a atender – “é imprescindível saber sobre o
porquê, para quem e com que tipo de interesse foi desenvolvida determinada política
ou programa” (MOREIRA; FERNANDES; SUCENA, 2004, p. 68).
2) Realização de pesquisa de campo, coletando e compilando dados primários e
secundários, junto aos estudantes cadastrados e incluídos nos programas de assistência
9

É importante destacar que a pesquisa não infringiu as normas legais e éticas vigentes e que os procedimentos
metodológicos adotados obedeceram aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme a
Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, tendo a mesma sido submetida e aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) da UFRN, conforme Parecer
Consubstanciado nº 154.397-CEP-HUOL/UFRN, em anexo.
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estudantil. A pesquisa de campo foi organizada da seguinte forma:
2.1) Pesquisa documental com os formulários de caracterização socioeconômica e
cadastramento nos programas de assistência estudantil. Na elaboração do perfil
socioeconômico, centramos no levantamento de dados relativos às seguintes questões: a)
renda familiar; b) escolaridade do pai e da mãe; c) situação de trabalho dos provedores
financeiros; d) situação de moradia da família; e) cidade e zona onde reside; e f) número de
membros da família. Considerando que parte dos estudantes efetua inscrição em mais de um
programa de assistência estudantil, consideramos nessas situações o formulário apenas uma
única vez. No que se refere aos formulários de cadastramento nos programas, foram
analisados somente aqueles relativos aos estudantes participantes da etapa da entrevista
semiestruturada e a sistematização das informações centrou-se na análise dos motivos
apresentados pelos estudantes para inserção nos programas de assistência estudantil.
2.2) Realização de 21 entrevistas semiestruturadas junto aos estudantes incluídos
nos programas de Auxílio-Transporte, Iniciação Profissional, Alimentação Escolar e Fomento
aos estudos do PROEJA, sendo adotado um tipo de Formulário (I), Apêndice A, para os
estudantes participantes dos três primeiros programas e um outro tipo de Formulário (II),
Apêndice B, para os estudantes do PROEJA, uma vez que nesse último programa não há
triagem socioeconômica.
3) Sistematização das análises e do processo investigativo mediante a elaboração
da dissertação.
Nessa perspectiva, o presente estudo se propôs a discutir, no atual contexto de
expansão e interiorização do IFRN, as necessidades sociais colocadas pelos estudantes do
IFRN Campus João Câmara para sua permanência na instituição, bem como se as formas
institucionalizadas de atendimento a essas demandas, forjadas pela pressão social exercida
pelos estudantes e/ou construídas mediante iniciativas e comprometimento da instituição com
a concretização do direito à educação, dão, de fato, respostas efetivas a essas necessidades.
As reflexões sistematizadas são apresentadas em três capítulos subsequentes,
distribuídos da seguinte forma: no segundo capítulo, destacamos o debate sobre o processo de
surgimento da educação profissional no Brasil, ressaltando as principais características do
desenvolvimento dessa política; sua relação com as necessidades de formação da mão de obra
útil ao mercado e ao sistema capitalista; o papel emancipatório a ser exercido na constituição
de cidadãos críticos, capazes de decifrar e mudar a realidade social; e a estruturação da Rede
Federal durante esse processo, principalmente nos últimos anos, com a interiorização dos
Institutos Federais. No terceiro capítulo, abordamos a reflexão em torno das políticas sociais,
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situando o debate sobre as ações de enfrentamento à pobreza e à desigualdade social,
buscando elucidar quais as principais necessidades sociais da população brasileira no contexto
atual e como se configura a realidade socioeconômica dos estudantes que buscam a inserção
nos Programas de Assistência Estudantil do Campus João Câmara. No quarto capítulo,
apresentamos o debate sobre a Assistência Estudantil, entendida como a principal ação
governamental empreendida nos últimos anos no âmbito do processo de ampliação das vagas
nos Institutos Federais, com vistas à garantia de direitos relacionados às condições objetivas
para a realização dos estudos. Nesse capítulo, problematizarmos a estruturação da Assistência
Estudantil no IFRN, as demandas que atende e a repercussão nas condições de vida e de
estudo dos estudantes participantes dos programas. Nas considerações finais, destacamos as
principais tendências e indicações apresentadas pelo estudo acerca do objeto analisado.
Ressaltamos que um dos pontos relevantes da presente discussão diz respeito à
centralidade dos programas de assistência estudantil no trabalho desenvolvido pelas
assistentes sociais do IFRN, o que reforça a necessidade de analisarmos criticamente essa
discussão, uma vez que:

A atuação do assistente social voltada para a garantia do acesso e da
permanência na educação escolar não pode prescindir, portanto, de uma
análise concreta dos discursos que sustentam os diferentes programas,
projetos e ações e de suas vinculações ideológicas aos projetos educacionais
em disputa na sociedade. Nesta mesma direção cabe a interrogação sobre o
alcance e as condições desse acesso e da permanência (ALMEIDA, 2011, p.
56).

É, portanto, uma temática que rebate diretamente no trabalho desenvolvido pelo
Serviço Social na instituição no âmbito da seleção e acompanhamento dos estudantes
beneficiários, o que exige a apreensão do perfil socioeconômico, a identificação das
necessidades sociais, a realização de avaliação socioeconômica para fins de benefícios, bem
como a proposição de programas na área, através da sistematização das condições de vida dos
estudantes. Isso pressupõe analisarmos criticamente seu conteúdo e o papel que esses
programas vêm exercendo para a efetividade do direito à educação.
Trata-se, como bem identifica Almeida (2011), de adentrar no âmbito das reflexões
acerca de uma das tendências postas atualmente para a inserção do assistente social na
educação, uma vez que vivenciamos:

[...] a ampliação e a interiorização da rede de Institutos de Educação
Profissional, Ciência e Tecnologia e as demandas por programas e ações de
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assistência estudantil [...] e a aprovação da Política Nacional de Assistência
Estudantil e a ampliação das formas de acesso à educação superior pública
Almeida (2011, p. 26).

Assim, o estudo em pauta buscou articular reflexões acerca dos mecanismos de acesso
aos direitos sociais, uma das temáticas centrais no exercício profissional do Serviço Social, no
caso em particular, o acesso ao direito à educação, inserindo-se nas discussões e temáticas de
estudo propostas pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN, bem como
contribuir para a reflexão acerca da atuação do Serviço Social na educação, em particular no
âmbito dos Institutos Federais de Educação Profissional, na perspectiva de (re)afirmação das
lutas sociais que buscam consolidar, na realidade social, uma política educacional
emancipatória e vinculada às necessidades sociais da classe trabalhadora.
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2 A EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO
BRASIL

2.1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A ESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO

Considerando que a nossa análise central se refere à contribuição dos Programas de
Assistência Estudantil para a permanência dos estudantes no IFRN Campus João Câmara, é
importante nos apropriarmos do significado que a educação profissional possui no conjunto
das ações da política de educação brasileira e, em particular, o lugar ocupado nessa área pela
Rede Federal de Educação Profissional, uma vez que a expansão presenciada nos últimos na
Rede está intimamente relacionada à trajetória da educação profissional na nossa realidade
social.
De início, observamos que o desenvolvimento da educação profissional, no contexto
brasileiro, esteve intimamente relacionado à necessidade de qualificação e de formação da
força de trabalho para o mercado, preparando a mão de obra brasileira para o ingresso, a
manutenção e a reinserção no mercado de trabalho (MANFREDI, 2002, p. 238).
O Estado brasileiro interviu sistematicamente nesse campo e contribuiu decisivamente
para a garantia das condições necessárias ao desenvolvimento econômico do país, em seus
diferentes momentos históricos, bem como para a construção das bases do desenvolvimento
do capitalismo no Brasil.
Nessa perspectiva, entendemos que, do ponto de vista das elites brasileiras e da
direção hegemônica adotada pelo Estado (atrelada aos interesses do capital), a função da
educação, de uma forma geral, vem sendo moldada para atender as demandas postas pelo
mercado de trabalho na formação e capacitação da classe trabalhadora. O acesso a essa
política, em seus diferentes níveis, funciona como um trampolim para o ingresso no mercado
de trabalho, desde que direcionada aos interesses deste.
Sob esse ponto de vista, à educação não cabe se organizar de forma a priorizar a
satisfação das necessidades humanas coletivas e sim adaptar a formação e a qualificação
técnica aos interesses do mercado (FRIGOTTO; FRANCO; MAGALHÃES, 2006).
A forma de organização da base produtiva capitalista, bem como as transformações e
alterações que vão sendo engendradas em seus diferentes estágios de desenvolvimento,
demandam um determinado tipo de trabalhador. Na constituição e formação desse
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trabalhador, que é historicamente situado, a educação possui um papel central e, em
particular, à educação profissional cabe o vínculo mais imediato nesse processo de formação e
adequação da classe trabalhadora às exigências postas pelo mercado de trabalho.
Assim, o ponto inicial para nos colocarmos no debate sobre essa política pública é
elucidar e afirmarmos que há, no nosso entendimento, uma relação orgânica entre seu
surgimento e desenvolvimento e as exigências postas pelo mercado de trabalho para a
conformação do trabalhador útil aos interesses do desenvolvimento e manutenção do sistema
capitalista.
Nesse contexto, o Estado tem tido, conforme já mencionado, um papel decisivo,
executando medidas e implementando programas e ações que buscam assegurar,
principalmente, o atendimento às demandas do capitalismo, uma vez que, conforme sinaliza
Kuenzer (2000), as propostas governamentais direcionadas à política de educação expressam
a concepção do grupo que ocupa governo sobre que sociedade se quer construir ou manter, ou
seja, expressa uma determinada opção política, conforme o período histórico de referência.
Por outro lado, é importante ressaltarmos que, para a classe trabalhadora, o acesso à
educação e à formação profissional possibilita a especialização necessária à inserção e
manutenção do emprego, configurando-se em “[...] um campo muito articulado a interesses
imediatos [...] e em torno do qual mantêm-se grandes expectativas, muitas vezes falsas”
(FRIGOTTO, 1996, p. 189), como se a educação e a formação especializada pudessem
assegurar por si só o acesso ao mercado de trabalho. Sobre esse aspecto, é importante destacar
que o processo de desenvolvimento das forças produtivas vai colocando novas exigências à
formação do trabalhador, num processo dinâmico, conforme nos indicam os autores abaixo:

[...] O desenvolvimento da produção capitalista traz consigo novas
necessidades objetivas da produção, que geram, por sua vez, necessidades
novas que o operário necessita satisfazer para se reproduzir enquanto Força
de Trabalho. A intensificação do ritmo de trabalho, a atenção para a
vigilância e manuseio de um número maior de máquinas etc., passam a
exigir, concomitantemente, maior especialização e maiores necessidades
para a reconstituição e reprodução da Força de Trabalho [...] (IAMAMOTO;
CARVALHO, 2001, p. 256).

Analisando, em particular, os rumos do ensino médio brasileiro no contexto de
reestruturação produtiva e da acumulação flexível dos anos 1990, Kuenzer (2000) reconhece
que para uma parcela significativa da população esse nível de ensino é a principal mediação
para o mundo do trabalho, sendo muitas vezes a principal condição para a própria
sobrevivência. O acesso ao ensino superior muitas vezes esbarra na necessidade de
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sobrevivência, assegurada por meio de uma profissão ou conclusão da educação básica.
Reside aí, de forma imediata, o sentido da formação e especialização desejada e necessária
para a classe trabalhadora, aquela que possibilite a qualificação para inserção no mercado de
trabalho.
Nesses termos, a autora defende que não se pode perder de vista a necessidade de
preparação e formação para a atividade laboral, inclusive sob o risco de parcela significativa
dos jovens perder o interesses por esse nível da educação básica e abandonar o ensino médio.
Portanto, entendemos que as questões afetas ao vínculo da educação profissional às
demandas do mercado, as repercussões das ações nessa área para o desenvolvimento
capitalista no Brasil e para a formação e qualificação profissional da classe trabalhadora
estruturam parte significativa das concepções em disputas nesse campo da educação, as quais
trazem implicações para a estruturação da Rede Federal de Educação Profissional brasileira
ao longo dos anos e, em particular, na atualidade.
Alguns acontecimentos ao longo da nossa história merecem destaque, dada a relação
que estabelecem entre o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil e o
desenvolvimento da educação profissional, dentre as quais ressaltamos:
1) No Brasil Colônia, o aprendizado se dava basicamente por meio das tarefas
práticas, não havia necessidade de especializações profissionais complexas. Nesse período, o
trabalho escravo (negros e índios) era o motor gerador da riqueza e dos bens de consumo. A
produção interna objetivava atender as necessidades do capitalismo comercial europeu
(BEZERRA, 2006).
2) No Brasil Império, a chegada da corte portuguesa demandou uma maior
diversificação das atividades laborais, porém, não há exigências significativas nesse período
que demandam um maior desenvolvimento das escolas de educação profissional.
3) No Brasil República, vivenciamos o início do processo de industrialização,
mesmo que ainda bastante tímido e incipiente. Nesse momento, a oferta da educação se
dividia entre a preparação dos dirigentes e a preparação da força de trabalho para o
desenvolvimento econômico. Em 1909, são criadas as Escolas de Aprendizes Artífices,
instituições que dão origem, na atualidade, aos Institutos Federais10. Segundo Silva (2012b),
nesse período predomina o pensamento industrialista, pois tínhamos setores da produção em
desenvolvimento, todavia,

10

Em Natal, os cursos inicialmente ofertados pela EAA foram: alfaiataria, funilaria, marcenaria, sapataria e
serralheria (SILVA, 2012b).
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[...] na primeira vez que aparece a formação profissional como política
pública, se dá na perspectiva mobilizadora da formação do caráter pelo
trabalho. Para o êxito dessa formação, as finalidades da Escola eram
ampliadas no sentido de não apenas transmitir os conhecimentos básicos
para a prática de um ofício, mas também a aquisição de hábitos de trabalho
profícuo e o disciplinamento necessário para o cumprimento dos deveres
estabelecidos nas diversas esferas da sociedade (SILVA, 2012b, p. 33).

4) No Estado Novo, vivenciamos o surgimento do “Sistema S”, por meio da
criação do SENAI (1942), entre outros, o que representou de forma mais contundente a
inserção do empresariado na oferta da educação profissional, ator político que irá acompanhar
como ofertante todo o desenvolvimento da educação profissional, a partir de então até os dias
atuais. No Sistema S evidencia-se a hegemonia do pensamento mercantil (PEREIRA, 2010).
Período marcado, ainda, pelo processo de fortalecimento da indústria brasileira, nos anos
1930 e 1940, regido pela substituição das importações e produção de bens adequados às
necessidades das elites locais, momento que a indústria mundial se destinava à indústria
bélica.
5) No período de 1945 a 1990, temos a cristalização da concepção dual
estrutural que separa a formação geral da educação profissional, formação para as elites e
formação para a classe trabalhadora, os que pensam e os que executam. Nos termos de Pereira
(2010, p. 74), a educação profissional:

[...] no Brasil até os anos de 1970, restringiu-se a adestramento/treinamento
para a produção em série de maneira uniforme, inviabilizando a
compreensão dos processos produtivos. Para as camadas populares, exigia-se
a escolaridade mínima; para os quadros gerenciais, o conhecimento técnico e
organizacional, reforçando a dicotomia entre o fazer e o pensar.

6) Nos anos 1990, experimentamos o período da Reforma do Ensino Médio, a
publicação do Decreto nº 2.208/1997, que separou a integração entre a educação profissional
e o ensino médio 11, evidenciando a intencionalidade de seinazização dos Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFET), tornando-os instituições ofertantes de cursos aligeirados e
de baixo custo, bem como a consequente redução dos gastos governamentais nas escolas
federais.
7) Nos anos 2000, presenciamos a retomada dos investimentos na área, através
da formação da Rede Federal de Educação Profissional (Lei nº 11.892/2008), com a
11

O Decreto nº 2.208/1997 sintetizou a proposta de reforma voltada à educação profissional e ao ensino médio
nos anos 1990, segmentando o ensino profissional e destituindo-o de sua base científica. Segundo Pereira
(2010, p. 15), a proposta para a área era uma formação fragilizada, aligeirada e simplificada.
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ampliação considerável do número de Institutos Federais, e a revogação do Decreto nº
2.208/1997. No entendimento de Camelo e Moura (2006, p. 99):
[...] a partir de 2003, a Rede Federal de EPT em geral e o CEFET-RN em
particular, inicia um novo ciclo no qual o financiamento público começa a
ser recuperado, pois nesse período o orçamento público é reconstituído; são
abertos concursos públicos para a reposição dos profissionais aposentados,
exonerados etc.; são abertos concursos públicos para a constituição dos
quadros de pessoal das novas unidades, entre outras recomposições.

Portanto, a partir dos elementos acima, podemos observar que diversas e
distintas são as concepções existentes acerca dos objetivos reservados à educação
profissional, uma vez que: “[...] as políticas e as iniciativas desenvolvidas nas diferentes
épocas resultaram da combinação de interesses de grupos sociais distintos e das relações de
aproximação/distanciamento entre o Estado e a sociedade civil” (MANFREDI, 2002, p. 209).
A educação profissional se constitui, portanto, em “[...] um campo de disputa e
negociação entre os diferentes segmentos e grupos que compõem uma sociedade [...]”
(MANFREDI, 2002, p. 60), e as concepções em disputa tensionaram e foram decisivas na
orientação e condução governamental para a área, principal vetor de organização da oferta de
cursos de educação profissional ao longo da história brasileira e nos dias atuais 12.
Dentre as diversas concepções, destacamos que:
[...] há desde as que consideram a Educação Profissional numa perspectiva
compensatória e assistencialista, como uma forma de educação para os
pobres, até aquelas centradas na racionalidade técnico-instrumental, as quais
postulam uma formação voltada para a satisfação das mudanças e inovações
do sistema produtivo e dos ditames do atual modelo econômico de
desenvolvimento brasileiro, além de outras orientadas pela idéia de uma
educação tecnológica, numa perspectiva de formação de trabalhadores como
sujeitos coletivos e históricos. Esta orientação postula a vinculação entre a
formação técnica e uma sólida base científica, numa perspectiva social e
histórico-crítica, integrando a preparação para o trabalho à formação de nível
médio (MANFREDI, 2002, p. 57).

Frente a essas considerações iniciais, buscaremos identificar os principais
determinantes que impulsionaram o surgimento e o desenvolvimento da Rede Pública Federal
12

Destacamos que “uma das características mais importantes da política educacional do Estado Novo, no que diz
respeito, especificamente, ao ensino profissional, foi o forte protagonismo estatal” (CUNHA, 2000, p. 7).
Entretanto, é importante assinalarmos que, ao afirmamos ser o Estado principal vetor de organização da
educação profissional, não estamos dizendo que a oferta pública (no que se refere ao total de matrículas e de
instituições ofertantes) é a predominante nessa área, uma vez que se trata de um campo onde a iniciativa
privada se faz fortemente presente. O que estamos assinalando é que a intervenção do Estado brasileiro, seja na
oferta; na regulamentação; no estabelecimento de convênios e parcerias; no financiamento e subsídio, é
decisiva nos rumos adotados pela educação profissional, conforme Cunha (2000) e Manfredi (2002).
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de Educação Profissional na realidade brasileira 13, situada como uma das principais
expressões da oferta de educação profissional na atualidade14.
Objetivamos apreender como as diversas movimentações realizadas nessa área ao
longo dos anos contribuíram para a expansão e interiorização em curso nos últimos dez anos
no Brasil e, em especial, no Estado do RN, uma vez que o IFRN Campus João Câmara,
campo empírico do presente estudo, é parte da expansão atual. Dessa forma, o conjunto de
seus estudantes, bem como as demandas por condições objetivas favoráveis ao
desenvolvimento dos estudos, chão da nossa pesquisa, constituem uma amostra das
necessidades e realidades envolvidas nesse processo de caráter nacional e regional.
Conforme podemos observar a partir dos fatos históricos que marcaram o
desenvolvimento da educação profissional no Brasil, a tentativa do governo federal de
expandir as unidades de ensino vinculadas a essa modalidade não é de hoje, conforme trecho
apresentado a seguir:
Em fevereiro de 1986, o segundo ministro da Educação do governo Sarney,
senador Jorge Bornhausen, deflagrou o Programa de Expansão e Melhoria
do Ensino Técnico – Protec [...]. Mais do que um programa, ele consistiu na
ambiciosa meta de instalar, especialmente em cidades do interior do país,
duzentas escolas profissionais de 1º e 2º graus. [...] Os objetivos
proclamados para o Protec retomavam antigos estereótipos a respeito a
respeito das virtudes do ensino profissional: ajustar a oferta de pessoal
qualificado às exigências de um mercado de trabalho em processo de
expansão; garantir novas alternativas de formação profissional, evitando
estrangulamentos no acesso ao ensino superior; interiorizar as oportunidades
de qualificação profissional, que estariam muito concentradas nas capitais.
[...] Mas, ao fim do governo Sarney, em março de 1989, pouco restou
daquelas metas tão ambiciosas [...]. Apenas dezesseis novas escolas haviam
sido realmente construídas [...] (CUNHA, 2000, p. 148-149).

Na verdade, quando nos referimos à trajetória da oferta pública federal de educação
profissional, o ponto inicial para pensá-la enquanto sistema é a criação de 19 Escolas de
Aprendizes Artífices, em 1909, pelo então Presidente da República Nilo Peçanha 15, por se

13

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, conforme a Lei nº 11.892/2008, é constituída pelos
Institutos Federais, Centros Federais, Escolas Técnicas e Universidade Tecnológica do Paraná.
14
Observamos que a Rede Federal compõe o conjunto de iniciativas desenvolvidas na oferta da educação
profissional no Brasil, juntamente com outras instituições públicas, privadas e da sociedade civil em geral
(dentre as quais se destacam as entidades de representação dos trabalhadores e as ONGs). Portanto, a análise
das propostas apresentadas para a Educação Profissional deve ser situada no âmbito das proposições mais
amplas para a educação brasileira (KUENZER, 1997).
15
Criadas por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de Setembro de 1909, destacamos que “a localização das escolas
obedeceu mais a um critério político do que econômico, pois foram instituídas nas capitais dos estados,
embora, na época, poucas capitais contassem com um parque industrial desenvolvido e os estados tivessem
suas atividades manufatureiras concentradas em outras cidades. As escolas constituíam eficiente mecanismo
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tratar da “[...] mais importante base para o desenvolvimento do ensino profissional [...]”
(CUNHA, 2000, p. 19)16.
A base para a construção dessas escolas foram os antigos Liceus de Artes e Ofícios 17,
que se expandiram no período republicano. A concepção pedagógica predominante era de que
a educação profissional deveria exercer um papel assistencialista e compensatório,
possibilitando aos pobres e desvalidos da sorte a oportunidade de aprender a trabalhar
(CUNHA, 2000; KUENZER, 1997; MANFREDI, 2002).
Esses sujeitos eram alvo da aprendizagem compulsória implementada pelo poder
público instituído, com vistas à garantia do “ritmo ideal” do desenvolvimento econômico. A
aprendizagem compulsória se distanciava da concepção do direito ao aprendizado,
consolidava, pelo contrário, a ideia de que, sendo seus destinatários pobres e desvalidos,
portanto, sujeitos sem direitos, tal ação era de caráter assistencial e, principalmente,
correcional, uma vez que contribua para que os pobres saíssem da mendicância e
vagabundagem, “[...] de modo que pudessem, mediante o trabalho, tornar digna a pobreza
[...]” (MANFREDI, 2002, p. 78).
Essa perspectiva explicita a compreensão de que o acesso ao conhecimento
socialmente produzido não era visto como direitos de todos e sim e somente dos dirigentes, da
classe dominante. Ao mesmo tempo informa, ainda, que a condição de pobres era vista como
questão individual e não social. Não há aqui correlação entre pobreza/desigualdade e o
modelo de desenvolvimento econômico e social que sustenta as relações sociais no
capitalismo. Mais ainda, as atitudes aparentemente paternalistas do Estado buscavam
desvirtuar o conteúdo reivindicatório latente nas demandas sociais (IAMAMOTO;
CARVALHO, 2001, p. 257), uma vez que:

Ideológica e politicamente, tais iniciativas constituíam mecanismos de
disciplinamento dos setores populares, no sentido de conter ações
insurrecionais contra a ordem vigente e legitimar a estrutura social
excludente herdada do período colonial (MANFREDI, 2002, p. 78).

de ‘presença’ e de barganha política do governo federal, nos Estados, junto às oligarquias locais”
(MANFREDI, 2002, p. 83).
16
Os registros de iniciativas no campo da educação profissional remontam o Brasil Colônia, com a
participação da Igreja, por meio do sistema jesuítico de educação, “embora alguns historiadores situem o
nascimento das iniciativas estatais e a formação do aparelho educacional escolar brasileiro na metade do
século XIX [...]” (MANFREDI, 2002, p. 73).
17
“Os liceus de artes e ofícios nasceram da iniciativa de entidades da sociedade civil, cujos recursos vinham de
quotas de sócios ou de doação de benfeitores. Sócio e benfeitores eram membros da burocracia do Estado,
nobres, fazendeiros e comerciantes. O entrecruzamento dos quadros de sócios com os quadros da burocracia
estatal permitia a essas sociedades se beneficiarem de dotações governamentais” (MANFREDI, 2002, p. 77).
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Contudo, Pegado (2006) sinaliza que, mesmo possuindo caráter assistencialista e
correcional, as EAA se constituíram na única alternativa de inserção para muitos “desvalidos
da sorte”, dada a inexistência de políticas de proteção social voltadas para a população
brasileira, sobretudo, para a população pobre dos centros urbanos, “[...] filhos de agricultores,
castigados pela seca, que ‘retiravam’ pelo sertão e também os ex-escravos que sobreviviam de
bicos ou prestando serviços a seus antigos donos” (PEGADO, 2006, p. 29). Essas escolas
funcionavam em regime de semi-internato.
O fato é que, ao serem criadas, em conjunto com outras medidas adotadas na época, as
Escolas de Aprendizes Artífices se constituíram prioritariamente em resposta a desafios
econômicos e políticos da época (MANFREDI, 2002) e foram, progressivamente,
impulsionando “[...] um redirecionamento da EP, pois ampliaram o seu horizonte de atuação
para atender a interesses emergentes dos empreendimentos nos campos da agricultura e da
indústria” (MOURA, 2007, p. 2).
Em síntese, destacamos que:

Os primeiros indícios das origens da EP surgem no século XIX, em 1809,
com um Decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criando o Colégio
das Fábricas (Parecer nº 16/99-CNE/CEB). Ainda no século XIX, foram
criadas outras sociedades civis destinadas a dar amparo a crianças órfãs e
abandonadas, possibilitando-lhes instrução teórico-prática e iniciando-as no
ensino industrial. Portanto, a EP origina-se predominantemente na sociedade
civil e com objetivos assistencialistas, para que seus destinatários se
afastassem de ações na contraordem dos bons costumes. Na transição entre
os séculos XIX e XX, começa um esforço público de organização da
formação profissional, mesclando ao viés assistencialista a preparação de
operários para o incipiente processo de industrialização e de modernização
do país. Em 1909, Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes Artífices e,
em 1910, instalou dezenove delas – destinadas aos pobres e humildes
(MOURA, 2007, p. 1-2).

O Brasil passava a experimentar, nesse período, um processo inicial de
industrialização18 e, em especial, “[...] a partir de 1937, o Estado assumiu um novo papel,
intervindo direta e intensamente na economia, promovendo a industrialização” (CUNHA,
2000, p. 17).
A gravidade da crise econômica de 1937 fez prevalecer, no âmbito do
Estado, as correntes que defendiam a industrialização – sob a direção e com
subsídios públicos –, como condição para dissolver o “estrangulamento
externo” da economia. O Estado Novo assumiu a industrialização como
18

“[...] O desenvolvimento da industrialização inicia-se na Inglaterra e, durante o século XX, expande-se por
toda a Europa e pelos países dos demais continentes” (MANFREDI, 2002, p. 41).
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meta, e é provável que essa opção tenha determinado (ou, pelo menos,
reforçado) sua preocupação com a qualificação da força de trabalho,
manifesta na Constituição outorgada em 1937 (CUNHA, 2000, p. 27).

Podemos inferir que as necessidades de expansão do capitalismo do início do século
XX no Brasil impulsionaram o redirecionamento na forma de organização e oferta da
educação profissional, conforme acima observado, e, em particular, nos anos 1920 e 1930,
houve uma importante modificação nos destinatários da educação.
A educação foi deixando de ser direcionada aos órfãos e miseráveis (CUNHA, 2000),
isto é, destinada à “[...] preparação dos pobres, marginalizados e desvalidos da sorte”
(KUENZER, 1988, apud KUENZER, 1997), passando, progressivamente, a ocupar um papel
mais estratégico no que se refere à formação do trabalhador para o processo de
industrialização – “Os destinatários não eram apenas os pobres e os ‘desafortunados’, mas,
sim, aqueles que, por pertencerem aos setores populares urbanos, iriam se transformar em
trabalhadores assalariados” (MANFREDI, 2002, p. 80). Com esse novo direcionamento e,
Após a promulgação da “lei” orgânica, as escolas federais de aprendizes
artífices, que tinham sido criadas em 1909, foram transformadas em escolas
industriais, nos moldes previstos pela legislação, e quase todas passaram a
oferecer cursos técnicos (todas tinham cursos industriais básicos e, algumas,
cursos de aprendizagem) (CUNHA, 2000, p. 125).

Um dos aspectos centrais na discussão das características pedagógicas que marcam a
história da educação profissional é a premissa de que, por estar voltada à formação
profissional especializada, esta área da educação deve se reduzir ao ensino estrito para o
desempenho de funções instrumentais, dispensando uma formação geral sólida, calcada em
conhecimentos teórico-científicos.
Essa perspectiva ainda se faz presente nos debates atuais, por mais que, do ponto de
vista teórico e prático, se observe a invalidade de seu alcance até mesmo para os interesses do
processo produtivo pós-reestruturação produtiva iniciado nos 1970 (FRIGOTTO, 1996), pois:

[...] com o avanço científico e tecnológico, põe em crise este princípio
educativo. A divisão [...] entre funções instrumentais e intelectuais é
colocada em questão pelo reconhecimento de que todos desempenham, em
certa medida, funções intelectuais e instrumentais no sistema produtivo e no
conjunto das relações sociais (KUENZER, 1997, p. 35).

Essa concepção não foi superada por inteiro na realidade brasileira por haver sintonia
e vínculos políticos com projetos de determinadas frações da classe dirigente e por ser
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funcional ao modelo de desenvolvimento social e econômico que temos, pois no caso
brasileiro, não é o arcaico, o atrasado e o tradicional que impedem os avanços do país
moderno e desenvolvido, ao contrário:

[...] a imbricação do atraso, do tradicional e do arcaico com o moderno e
desenvolvido potencializam nossa forma específica de sociedade capitalista
dependente e de nossa inserção subalterna na divisão internacional do
trabalho. Mais incisivamente, os setores denominados atrasado, improdutivo
e informal constituem condição essencial para a modernização do núcleo
integrado ao capitalismo orgânico mundial (FRIGOTTO, 2006).

Como assegura Kuenzer (1997), a dualidade estrutural assinalada acima marca todo o
sistema escolar e é historicamente situada. Na verdade, essa perspectiva está embasada em um
determinado padrão de organização da base produtiva, bem como de uma determinada
concepção de educação “[...] que separa rigorosamente ciência de tecnologia, atividade teórica
de atividade prática, pensar de fazer” (KUENZER, 1997, p. 43). Ainda, conforme a autora:

Esse desdobramento em escolas propedêuticas e profissionais era bastante
racional, seguindo a lógica da divisão social e técnica do trabalho: educação
profissional para os trabalhadores, que vão desempenhar as funções
instrumentais na hierarquia do trabalhador coletivo, e educação humanística
para os dirigentes intelectuais (KUENZER, 1997, p. 34).

A dicotomia entre trabalho intelectual e manual traz resquícios da
discriminação e associação ao tipo de trabalho destinado aos escravos (índios e negros)
durante o Brasil Colônia, onde o “[...] emprego de mão de obra escrava para a execução de
atividades artesanais e de manufatura acabou criando a representação de que todo e qualquer
trabalho que exigisse esforço físico e manual consistiria em um ‘trabalho desqualificado’”
(MANFREDI, 2002, p.71).
Em outras palavras:

[...] No passado, como na atualidade, as especializações profissionais surgem
em decorrência de mudanças de ordem técnico-organizativa no sistema
econômico das sociedades, afetando igualmente as condições materiais de
trabalho e os tipos de profissionais necessários (MANFREDI, 2002, p. 35).

Paralelamente à estruturação da Rede Federal, observamos o surgimento e a expansão
de instituições vinculadas e comandadas diretamente pela iniciativa privada, iniciando pelo
surgimento do SENAI, criado em 1942, fato histórico extremamente relevante para pensarmos
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os rumos da educação profissional na realidade brasileira. O SENAI dará o pontapé inicial na
estruturação de um amplo sistema liderado pela iniciativa privada, para atuação na educação
profissional, e: “[...] surge através de um Decreto-lei Federal, que atribui a uma entidade de
classe, a Confederação Nacional da Indústria, a função de geri-la. Será um grande
empreendimento de qualificação da Força de Trabalho – especialmente a juvenil [...]”
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2001, p. 253, grifo do autor).
Destacamos que, ao contrário do que possamos deduzir, quem inicialmente percebe a
importância da atuação do empresariado na formação profissional dos trabalhadores é o
presidente Getúlio Vargas, inclusive tendo o mesmo que determinar a criação do SENAI por
força da lei, dada a relutância dos próprios empresários em assumirem para si a tarefa de
definir que tipo de formação lhes interessava para os trabalhadores (CUNHA, 2000).
Ressaltamos que a discussão não se deu à revelia dos empresários, nem tão pouco de
seus interesses e direcionamento político. A proposta que resulta na lei de criação do SENAI é
construída por uma comissão de homens da indústria (IAMAMOTO; CARVALHO, 2001). O
que queremos assinalar é o papel desempenhado pelo presidente Getúlio Vargas nesse
processo, o qual foi decisivo para a consolidação dos interesses das classes dominantes da
época.

Surgirá, assim, o SENAI, como principal instrumento de atuação coletiva do
empresariado – sob o comando de sua fração dominante, que é também sua
principal beneficiária no processo de adequação da Força de Trabalho
coletiva às necessidades da produção (IAMAMOTO; CARVALHO, 2001, p.
255-256).

O empresariado nacional pautou a defesa da vinculação da Educação Profissional nas
demandas de qualificação profissional, em face das exigências impostas pelo mercado de
trabalho. O Sistema “S” representa os interesses do empresariado e, particularmente:
O Senai, desde sua fundação, representa a maior rede de Educação
Profissional formadora de força de trabalho para os diferentes setores
empresariais, notadamente para as empresas do setor industrial, em seus
diferentes ramos (MANFREDI, 2002, p. 183).

Entretanto, é importante assinalar que:
A educação propiciada pelo Sistema S tem sido alvo de críticas, pois a
concepção educacional ele subjacente se pauta por uma visão disciplinadora
do capital. Segundo os críticos, sua formação teria uma orientação muito
mais tecnicista do que tecnológica e voltada para as necessidades
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conjunturais do mercado de trabalho e dos setores produtivos. Assim, sendo
serviria de canal de divulgação de uma visão de mundo, de trabalho e de
educação ideologicamente orientada pela ótica patronal (MANFREDI, 2002,
p. 204).

Mas, as instituições federais públicas vão, progressivamente, ampliando seu campo de
atuação e, em 1959, através da Lei nº 3.552, as escolas técnicas federais adquiriram
autonomia e, frente a esse fato, destacamos que:

A repercussão da autonomia das escolas técnicas federais foi muito grande,
tanto pelo grande crescimento nas matrículas, pela melhoria da qualidade
dos cursos, pelo aumento da produtividade dos recursos e pela maior
capacidade de resposta às necessidades locais e regionais. Uma das primeiras
consequências da autonomia das escolas técnicas federais foi a progressiva
eliminação dos cursos básicos, fazendo com que a quase totalidade das
escolas se restringissem aos cursos técnicos que as caracterizavam
(CUNHA, 2000, p. 135).

No período da Ditadura Militar, além da brutal violência institucionalizada e do
autoritarismo que irão marcar o regime, no campo social presenciamos o acirramento das
desigualdades sociais, por meio do processo de favelização nos grandes centros urbanos,
mendicância, desnutrição, baixa-escolaridade, aumento significativo do custo de vida e
empobrecimento da população. Dessa forma, o regime amplia a massa de marginalizados
(BEZERRA, 2006).
Entretanto, as reformas voltadas à educação vão fortalecer precisamente as escolas
técnicas federais e estas se “[...] tornam instituições de ensino de referência no país, em
função da qualidade de suas instalações, do seu quadro docente e de sua reconhecida
experiência na preparação para o mundo do trabalho” (CAMELO; MOURA, 2006, p. 86).
É nesse período que o Estado propõe a compulsoriedade do ensino técnicoprofissional no ensino médio, por meio da Lei nº 5.692/1971, no entanto, essa proposta não é
absorvida e adotada na prática pelas instituições de educação, sobretudo as particulares, com
formação propedêutica voltada à formação da elite brasileira que ansiava o ingresso nos
cursos de nível superior. Além do mais, a concepção curricular subjacente reforçava as
disciplinas técnicas, em detrimento da formação geral, objetivando a “profissionalização
instrumental para o ‘mercado de trabalho’” (CAMELO; MOURA, 2006, p. 88).
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As escolas técnicas federais vão entrar novamente na pauta nacional com bastante
destaque nos anos 1990, por meio dos debates provocados pelo Decreto nº 2.208/199719, que
pontuou a discussão na área em direção contrária ao que postulava a lei da compulsoriedade,
de 1971.
Esse decreto instituiu um projeto de reforma do ensino médio que separava a formação
acadêmica da educação profissional, vinculando-se aos interesses dos empresários nacionais e
contrário aos projetos da sociedade civil e das classes populares (MANFREDI, 2002, p. 119),
instituindo três níveis para a Educação Profissional, a saber: básico, técnico e tecnológico.
Esse decreto legitimou “[...] um entre os vários projetos de educação que vinham sendo
discutidos na sociedade civil desde os debates sobre a LDB” (MANFREDI, 2002, p. 133).
Em síntese, a proposta de reforma do ensino médio sistematizada no referido decreto
consistia na seguinte proposição:

[...] O ensino médio terá uma única trajetória, articulando conhecimento e
competências para a cidadania e para o trabalho sem ser profissionalizante,
ou seja, preparando ‘para a vida’. A Educação Profissional, de caráter
complementar, conduzirá ao permanente desenvolvimento das aptidões para
a vida produtiva e destinar-se-á a alunos e egressos do ensino fundamental,
médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem e adulto,
independentemente da escolaridade alcançada (MANFREDI, 2002, p. 129).

Entretanto, para Cunha (2000), essa proposta, na prática, desvinculava o ensino médio
do ensino técnico-profissional, pois:

Contrariamente à tendência que se desenvolvia no Brasil, desde a década de
1950, o ensino técnico foi definido no Decreto nº 2.208/97 como
independente do ensino médio. Isso significava que um aluno poderia cursar
o ensino técnico ao mesmo tempo que o ensino médio ou, então, depois
deste. Os cursos chamados integrados, que ofereciam num mesmo currículo
a educação geral de nível médio e a educação técnico-profissional, foram
literalmente proibidos (CUNHA, 2000, p. 256).

Contrariamente à proposta apontada pelo Decreto nº 2.208/1997, Kuenzer (2000)
defende a tese de que a escola pública de qualidade deve minimizar os efeitos das
desigualdades decorrentes da precarização cultural em face das diferenças de classe, nessa
perspectiva, o processo educativo deve privilegiar a formação científica, política e estética
(PEREIRA, 2010, p. 106).
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O Decreto nº 2.208/1997 regulamentou os artigos 39 e 42 (Capítulo III, do Título V) da LDB/1996, acerca dos
objetivos da Educação Profissional.
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Assim, observamos que o cenário mundial e nacional do debate da reforma do ensino
médio brasileiro nos anos 1990, bem como da atuação das escolas técnicas federais nesse
período, era tensionado pelo processo de reestruturação produtiva ocorrido no mundo do
trabalho nos anos 1970/80 que repercutiu significativamente na história social e econômica do
mundo e do Brasil.
Como parte desse processo de mudanças e transformações no âmbito do capitalismo,
surge a defesa de mudanças na forma de organização da base produtiva e na forma de
intervenção dos Estados nacionais. O neoliberalismo aparece nesse cenário voltado ao
disciplinamento de práticas político-econômicas renovadoras dos ganhos de lucratividade
almejados pelo capitalismo. Esse paradigma tem como entendimento central a premissa de
que o bem-estar humano será melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades
empreendedoras individuais numa estrutura social com ênfase em sólidos direitos à
propriedade privada.
Em toda parte do mundo houve uma empática acolhida aos preceitos neoliberais
(HARVEY, 2008). Entretanto, esse processo apresenta um conjunto de contradições, as quais,
em síntese, podem ser assim descritas:
Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma
revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o
neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades
marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria.
Política e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito num
grau com o qual seus fundadores provavelmente jamais sonham,
disseminando a simples idéia de que não há alternativas para os seus
princípios, que todos, seja confessando ou negando, têm de adaptar-se a suas
normas (ANDERSON, 1995, p. 7).

No Brasil, as diretrizes neoliberais ganham fôlego e força a partir dos anos 1990, mas
precisamente com o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/19992002), portanto, na contramão do processo de redemocratização política que marcou os anos
1980, o qual apontava para a construção e implementação de direitos sociais estruturados em
um sistema de proteção social, nos moldes dos países da Europa.
As consequências, em especial para o Brasil, das medidas de ajuste de corte neoliberal,
se expressaram no aprofundamento das suas históricas e estruturais desigualdades sociais e
econômicas, colocando-o nos piores lugares do ranking mundial em desigualdade. Segundo
Harvey (2008), a neoliberalização, ao invés de criar riqueza e renda, redistribuiu, seguindo,
entretanto, os parâmetros da espoliação. Assim:
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[...] Em boa parte da América Latina, a neoliberalização produziu estagnação
econômica (na “década perdida” de 1980) ou surtos de crescimento seguidos
por colapso econômico (como na Argentina). [...] A econômica informal
disparou em todo o mundo (estima-se que tenha passado de 29% nos anos
1980 para 44% da população economicamente ativa da América Latina na
década de 1990), e quase todos os indicadores globais de saúde, expectativa
de vida, mortalidade infantil etc. mostram perdas e não ganhos em bem-estar
a partir dos anos 1960 (HARVEY, 2008, p. 168).

No Brasil, portanto, observamos no discurso governamental, bem como em boa parte
das normas e decretos expedidos, a ausência do princípio da universalização do atendimento
às necessidades sociais como diretriz para os serviços públicos.
Na busca pela consolidação do projeto neoliberal, esvaziou-se o sentido político
expresso na Constituição Federal (1988) de garantias sociais a serem asseguradas pelo Estado
brasileiro, contribuindo, dessa maneira, para o aprofundamento das precárias condições de
vida da classe trabalhadora, que vinha sofrendo as consequências de um cenário marcado pela
redução do emprego formal e do poder dos sindicatos, mediações importantes na construção
da identidade e luta de classes.
O discurso predominante, a partir de então, aponta, como forma de enfrentamento aos
perversos efeitos econômicos e sociais das medidas de ajuste neoliberal, a adoção de políticas
sociais paliativas e focalizadas no alívio da pobreza, direcionados aos segmentos mais
pauperizados da população (PASTORINI, 2006, p. 270). Reservava ao setor privado a oferta
de um amplo leque de serviços destinados aos segmentos populacionais considerados “mais
abastados” e, portanto, capazes de pagar por esses serviços via mercado.
Além dessa movimentação, destacamos o estabelecimento de diversas parcerias
público-privado, as quais, além de repassar parte das funções do Estado à iniciativa privada,
transferem vultosos recursos para a sua execução ao setor privado “[...] sob a alegação da
eficácia e da ampliação da capacidade de atendimento” (KUENZER, 2006, p. 901).
No campo da política de educação, destacamos que os organismos internacionais, com
destaque para o Banco Mundial, passaram a exercer uma enorme influência em todo o mundo
na definição das principais diretrizes para a área, mais incisivamente nos países do chamando
Terceiro Mundo (ou em desenvolvimento). Um banco internacional tornou-se, assim, o
organismo de maior visibilidade mundial no plano da educação (TORRES, 1998, p. 125),
bem como em outras matérias quando estas se relacionavam à orientação de políticas para a
população pobre do terceiro mundo:
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[...] Em 1973, Robert Mcnarama, então Presidente do Banco Mundial
anunciou uma virada radical na política desse organismo: O BM focalizaria
sua ação nos mais pobres, atendendo as suas necessidades básicas de saúde,
alimentação, moradia, água e educação (TORRES, 1995, p. 128).

Assim, para os organismos internacionais e para os governos neoliberais havia
necessidade de se reduzir os investimentos sociais e públicos, em virtude da adequação dos
Estados ao período de crise mundial.
No campo da educação, o governo de FHC priorizou os investimentos no ensino
fundamental, conforme orientação do Banco Mundial, sob o argumento que esse nível de
ensino é voltado sobretudo para a população mais empobrecida, enquanto que o ensino
secundário e superior beneficiavam estudantes em melhor situação econômica (PEREIRA,
2010).
As escolas técnicas federais sofreram com os cortes orçamentários e a proibição da
integração entre a educação básica e a educação profissional. No RN, por exemplo, a ETFRN
(Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte), que tinha vivenciado um processo de
reconstrução dos seus currículos em 1995, após o Decreto nº 2.208/1997, tendo que se
adequar à nova lógica, inviabilizando a implementação de um currículo que apontava para a
formação do “técnico-cidadão”, já que a ênfase, a médio e longo prazo, era para que a
instituição ofertasse apenas o ensino técnico dissociado das disciplinas de formação geral.
Tinha-se fortemente a defesa da focalização das políticas sociais, entre os principais
argumentos apontava-se o não desperdício de recursos escassos, visto pelos organismos
internacionais como a forma mais eficiente e eficaz de alocação de recursos (PEREIRA;
STEIN, 2010, p. 111). A perspectiva de universalização das políticas sociais se vê
enfraquecida nesse contexto, e a seletividade e focalização em grupos populacionais
específicos ganham força (PASTORINI, 2006).
Mas, no caso específico da educação profissional, se, por um lado, o governo apostava
em cursos aligeirados, baseados em uma formação instrumental voltada às necessidades
imediatas do mercado de trabalho, como forma de conter recursos governamentais e ao
mesmo tempo forjar o aumento da escolaridade da classe trabalhadora, por outro, o processo
de acumulação flexível, em substituição ao taylorismo-fordismo, exigia uma formação
profissional calcada em uma sólida base de educação geral, conforme já mencionamos.
Exigia-se, portanto, a superação da polarização entre as escolas que ensinam a pensar e
as escolas que ensinam a fazer. Os processos de trabalho sob a base da acumulação flexível
exigem:
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[...] ações que articulem conhecimento científico, capacidades cognitivas
superiores e capacidade de intervenção crítica e criativa perante situações
não previstas, que exigem soluções rápidas, originais e teoricamente
fundamentadas para responder ao caráter dinâmico, complexo,
interdisciplinar e opaco que caracteriza a tecnologia na contemporaneidade
(KUENZER, 2000, p. 18-19).

O papel desempenhado por FHC nesse contexto foi destinar ao país o aprofundamento
da sua dependência econômica, político, técnico-científica e intelectual, em relação aos países
do primeiro mundo, pois, ao seguir as orientações dos organismos internacionais, abriu mão
da construção da soberania nacional, já que o Banco Mundial recomendava medidas
diferentes para os países da periferia social mundial.
No caso da educação profissional, por considerá-la cara e prolongada, o Banco
Mundial não recomendava investimentos na área, pois a mesma proporcionaria pouco retorno
aos investimentos feitos, dada a tendência crescente de extinção dos postos de trabalho e a
mudança do paradigma técnico para o tecnológico (KUENZER, 2000). Esse órgão
desconsidera também desnecessário o investimento em educação acadêmica e prolongada
àqueles que não são competentes para o exercício de atividades intelectuais: pobres, negros,
minorias étnicas e mulheres. Para esses, conclui Kuenzer (2000, p. 23):

[...] o mais racional seria oferecer educação fundamental, padrão mínimo
exigido para participar da vida social e produtiva nos atuais níveis de
desenvolvimento científico e tecnológico, complementada por qualificação
profissional de curta duração e baixo custo.

A partir das recomendações acima apontadas, no contexto de reestruturação produtiva
que marcará os anos 1990, destacamos que no Brasil:

O MEC desenvolve uma agressiva política de mudança da estrutura da rede
federal de escolas técnicas industriais e de Cefets, que consiste, basicamente,
em separar pedagógica e institucionalmente o ‘ensino acadêmico’, do
‘ensino técnico-profissionalizante’ (CUNHA, 2000, p. 262).

Nos anos 1990, o governo federal declara ser o ensino fundamental sua área prioritária
para intervenção. Ele aparece como mecanismo de contenção da pobreza (PEREIRA, 2010).
Importante ressaltar que, “[...] até meados dos anos 90 o sistema de escolas públicas,
mantido pelo governo federal, estadual e municipal, tinha posição de destaque e de
importância na rede de educação profissional de nível técnico (médio)” (MANFREDI, 2002,
p. 161). Entretanto,
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Com relação ao sistema federal, Cunha (2000c, p. 262) argumenta que o
MEC – como já afirmamos – vem desenvolvendo uma política de
desresponsabilização da União perante o ensino técnico federal e, por conta
disso, vem propondo uma série de mudanças estruturais que visam separar
pedagogicamente e institucionalmente o ‘ensino acadêmico’ do ‘ensino
técnico-profissionalizante’. O primeiro provavelmente será realizado fora da
rede federal, que se dedicaria exclusivamente ao segundo. Pretende-se,
assim, aumentar a produtividade, estreitar os vínculos com o mercado de
trabalho e garantir o atendimento de uma parcela maior da população de
jovens e adultos (MANFREDI, 2002, p. 163).

E, ainda:

Na justificativa da reforma da educação profissional, sobressaem dois
argumentos principais: as escolas técnicas, especialmente as da rede federal,
operam a custos muito elevados, injustificados para os efeitos
correspondentes; e seus efeitos são mais propedêuticos do que propriamente
profissionais, o que não se justifica numa situação de escassez de recursos
para a educação, em especial para o ensino médio (CUNHA, 2000, p. 244).

Fica evidente que as movimentações feitas nos anos 1990 evidenciaram a tentativa dos
dirigentes políticos em implementar mecanismos de redução da presença do Estado no
financiamento das políticas sociais, dentre as quais, a educação (KUENZER, 1997):

Este pressuposto se concretiza pela substituição da concepção de
universalidade do direito de acesso e permanência a todos os níveis e
modalidades de educação, assegurados pelo Estado como determinava a
Constituição de 1988, pela concepção de equidade, entendida como dar a
cada um segundo sua competência e o papel irá desempenhar na sociedade
(KUENZER, 1997, p. 93).

Nos anos 2000, a educação profissional experimenta um processo diferenciado, por
meio da expansão da Rede Federal, e os Institutos Federais serão um importante ator nesse
processo. Um novo governo é instituído, em substituição a FHC, a partir de 2003, o
presidente Luis Inácio Lula da Silva passa a governar o país, por dois mandatos consecutivos,
no período de 2003-2006 e 2007-2010, fazendo sua sucessora política por meio da eleição da
presidente Dilma Rousseff, de 2011 aos dias atuais.
É no governo de Lula da Silva que o Decreto nº 2.208/1997 é revogado. Em sua
substituição é publicado o Decreto nº 5.154/2004, que, apesar de não apresentar mudanças
significativas, gera a possibilidade de integração entre a educação profissional e o ensino
médio.
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Um processo de expansão e interiorização das instituições federais de educação
profissional se inicia, tornando-se um dos carros-chefes da propaganda governamental na área
da educação, principalmente, no estado do RN, que saltou de 02 unidades do IFRN, existentes
ao final do governo de FHC, para 19 unidades em 201320, construídas durante o governo de
Lula e Dilma.
No que se refere ao impulso dado à Rede Federal, Pereira (2010, p. 116), salienta que:

[...] O governo federal dá grande enfase à atuação dos Institutos no sentido
do desenvolvimento local e regional. Acredita-se que, de forma isolada,
Institutos não atingirão esse objetivo almejado pelo governo federal, mas,
por meio de cooperação técnica e pedagógica com as universidades públicas
e a rede estadual e municipal de ensino poderão contribuir para tal
desenvolvimento, desde que não subordinem a educação profissional e
tecnológica aos interesses imediatos e restritos do mercado.

Além do mais, como assevera Kuenzer (2000, p. 31), um dos principais desafios
colocados do campo da educação profissional, frente a esse amplo processo de expansão, é
tornar, de fato, esses novos espaços escolares públicos lugares de referência em qualidade,
sintonizados não com os interesses da produção capitalista, mas sim com as demandas da
classe trabalhadora, pois, para esta, a escola é um importante espaço de apropriação do
conhecimento, e a educação se constitui em um recurso fundamental para a compreensão dos
fundamentos da desigualdade socioeconômica e da opressão (CIAVATTA, 2005 apud
PEREIRA, 2010, p. 106).

2.2 O IFRN NO CONTEXTO DA EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A recente formação e instituição da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, nos termos da Lei nº 11.892/200821 e, principalmente, a expansão programada
da educação profissional, vêm possibilitando a ampliação de vagas e, por conseguinte,
ampliando a possibilidade de acesso a centenas de adolescentes, jovens e adultos brasileiros

20

Recentemente, no dia 02 de outubro de 2013, a presidenta Dilma Rousseff esteve no RN para a inauguração de
mais 03 novos Campus do IFRN, localizados nos municípios de Ceará-Mirim, Canguaretama e São Paulo do
Potengi. Com essas inaugurações, a instituição passa a contar com 19 Campus em torno de sua área de
abrangência.
o
21
A Rede Federal referida na Lei nº 11.892/2008 tem a seguinte composição: “[...] Art. 1 [...] I – Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais; II - Universidade Tecnológica Federal
do Paraná - UTFPR; III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades
Federais”.
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aos cursos técnicos na Rede Federal pública em nosso país22. Esse processo vem ocorrendo
mediante a instalação e interiorização em vários municípios brasileiros de novas unidades das
instituições federais que atuam na educação profissional, ocorrida mais precisamente a partir
2ª metade dos anos 2000.
Se considerarmos que, comumente a ideia de se ter uma profissão, principalmente
quando a formação é adquirida em escolas de qualidade, é associada a maiores chances de
inserção no mercado de trabalho 23, essa expansão torna-se um campo bastante atrativo para
parcelas significativas da população em nosso país.
Isto porque, “[...] a extrema desigualdade socioeconômica obriga grande parte dos
filhos da classe trabalhadora a buscar a inserção no mundo do trabalho, visando
complementar o rendimento familiar, antes dos 18 anos” (MOURA, 2007, p. 11),
precocemente, sendo que na maioria das vezes esses jovens interrompem os estudos e se
inserem em ocupações profissionais de baixa remuneração e valorização social, que exigem
pouca escolaridade.
Há uma associação direta entre escolarização e melhores condições de inserção no
mercado de trabalho, algumas pesquisas demonstram que, quanto maior o nível de
escolaridade, melhor é o nível de remuneração e ocupação de postos de trabalho mais
valorizados socialmente e com melhores condições de trabalho. Por outro lado, observamos
que:

[...] Se, hoje, o imaginário social entende a escola como uma instituição que
tem por função preparar os jovens para o ingresso no mercado de trabalho,
historicamente, a constituição da escola não esteve vinculada à formação
para o trabalho. Institucionalmente, ela foi criada para preparar grupos
seletos de pessoas para o exercício do comando, do poder e da direção social
(MANFREDI, 2002, p. 51).

Portanto, a expansão em curso enquanto fenômeno histórico traz diversos sentidos e
significados, sejam eles políticos, econômicos, culturais e sociais, para a conjuntura atual, e,
como nos alerta Frigotto (2006), é também expressão dos elementos estruturais que
22

É importante frisar que as considerações iniciais aqui realizadas estão circunscritas ao âmbito estrito da
Educação Profissional na Rede Federal, ou seja, a evolução e expansão do número de escolas na referida
Rede. A partir dos dados elencados ao longo do texto, é possível afirmar que de fato vivenciamos uma
expansão até então inexistente na área. Todavia, não se pode perder de vista que as vagas na EP na iniciativa
privada é um aspecto extremamente relevante a ser considerado na análise da formatação que a oferta vem
assumindo nesse âmbito, bem como as vagas nas demais modalidades e níveis de educação, com vistas a
efetuar uma análise abrangente dos rumos adotados pelo governo brasileiro na condução da política de
educação nos últimos anos.
23
No sentido da garantia de um emprego, de um trabalho, preferencialmente, mediante a formalização de
contrato formal, com os direitos trabalhistas assegurados.
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conformam a sociedade brasileira.
Acerca da dimensão da expansão e interiorização atual da Rede Federal de EP,
vejamos alguns dados:

[...] de 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre
2003 e 2010, o Ministério da Educação entregou à população as 214
previstas no plano de expansão da rede federal de educação profissional.
Além disso, outras escolas foram federalizadas. [...] Atualmente, são 354
unidades e mais de 400 mil vagas em todo o país. Com outras 208 novas
escolas previstas para serem entregues até o final de 2014 serão 562
unidades que, em pleno funcionamento, gerarão 600 mil vagas
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA,
2012).24

No Gráfico 1, podemos visualizar o aumento numérico das escolas técnicas federais,
isto é, dos Institutos Federais, no período de 2002 a 2010, com vistas à ilustração das
informações até aqui destacadas:
Gráfico 1- Número de Institutos Federais no período 2002-2010

Fonte: SETEC (2012).

Esses dados são ressaltados pelo governo, quando afirma que:

Em 2005, demos impulso ao maior projeto de expansão da rede federal que
se tem notícias. [...] Nós, em oito anos de governos, fizemos 214 unidades.
Fechamos 2010 com 350 unidades. [...] E a presidenta Dilma (Rousseff) já
lançou a construção de mais 208 unidades dentro do Pronatec. Serão 400
unidades em 12 anos (HADDAD, 2011 apud ROCCO, 2011, p. 49).

A evolução no número de matrículas na educação profissional federal em
consequência da expansão é também bastante significativa. Em 2011, a Rede Federal de EP
24

http://redefederal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=2
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registrou o total de 441.986 matrículas, sendo 356.453 matrículas na educação básica e
136.980 matrículas na educação superior, distribuídas em 418 Campus em funcionamento
neste ano. Em 2003, por exemplo, o total de matrículas na rede foi equivalente a 169.872
matrículas, menos da metade da capacidade de absorção presenciada atualmente pela rede
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012).
No Estado do RN, até fins de 2008, o IFRN, à época, denominado de CEFET-RN25,
contava com 05 unidades distribuídas na capital e no interior. Nesse ano, a instituição já havia
vivenciado a expansão em sua primeira fase, por meio da instalação de 03 novas unidades, a
saber: Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) Natal Zona Norte, UNED Currais Novos
e UNED Ipanguaçu, instaladas em 2006.
Após segunda fase da expansão programada, em 2009, a instituição passou a contar
com mais 06 novos Campi: Apodi, Caicó, João Câmara, Macau, Pau dos Ferros e Santa Cruz;
e nos anos seguintes foram inaugurados mais 04 novos Campi: Natal Cidade Alta, Educação a
Distância (EaD), Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, chegando ao ano de 2011 com 16
unidades do IFRN em funcionamento. A terceira fase da expansão inaugurou recentemente,
em outubro de 2013, mais 03 novos campi no estado, conforme já mencionado, nos
municípios de Ceará-Mirim, Canguaretama e São Paulo do Potengi, onde as atividades
acadêmicas têm sido restritas à oferta de cursos do PRONATEC (Bolsa-Formação),
totalizando assim 19 campi do Instituto Federal no estado do RN.
Esse quadro traz repercussões significativas no âmbito da nova configuração da
educação profissional no estado do RN26, isto porque, além do aumento propriamente dito das
matrículas decorrentes do aumento do número de campi do IFRN, temos a oferta de uma
diversidade de modalidades de ensino que vão do ensino médio à pós-graduação, passando
por cursos voltados à educação de jovens e adultos e à formação continuidade de
25

A mudança de nomenclatura veio a partir da transformação de Centro Federal (CEFET-RN) para Instituto
Federal (IFRN) em 2008, após a promulgação da Lei de criação da Rede Federal de Educação Tecnológica,
Lei nº 11.892/2008. Conforme Pereira (2010, p. 25), “Ao longo dos cem anos de existência, a instituição
recebeu várias denominações: Liceu Industrial de Natal (1937), Escola Industrial de Natal (1942), Escola
Federal do Rio Grande do Norte (1968), Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte
(1999), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2008), haja vista as
diversas transformações que vêm sofrendo nos aspectos políticos e pedagógicos, concernentes aos seus
objetivos, função social, forma de gestão e currículo, em decorrência de políticas implementadas pelo governo
federal”.
26
Antes da segunda fase da expansão programada da rede federal no RN, ocorrida em 2009, os estudantes
potiguares que desejavam fazer um curso técnico profissional concorriam às vagas existentes nos Campus de
Natal, Mossoró, Currais Novos e Ipanguaçu. A oferta de vagas limitadas a essas unidades restringia o número de
estudantes inseridos na educação profissional no estado. Além do mais, para aqueles aprovados nos processos
seletivos no IFRN que não moravam próximo aos municípios de localização dos referidos campi a única
alternativa era mudar de cidade. Com isso, vinha um conjunto de demandas e necessidades, tais como: onde
morar, custos com a alimentação, custos com o transporte, dentre outros, impossibilitando o acesso e a
permanência nesses cursos para parcelas significativas de adolescentes e jovens do Estado.
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trabalhadores.

Atualmente, o IFRN é uma Instituição extremamente complexa e, a exemplo
das demais congêneres que integram a rede federal de educação profissional
e tecnológica, vivencia um intenso processo de ampliação de seus limites
geográficos, materializado pela construção de novas unidades, e, ao mesmo
tempo, de diversificação das áreas em que atua (INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2011b, p. 11).

Segundo Haddad (2011, apud ROCCO, 2011, p. 50-51), a interiorização das
instituições da Rede Federal imprimi uma dinâmica diferente na organização da educação
profissional no Brasil, na medida em que:

É evidente que nós resolvermos enfrentar desafios que foi ir para regiões de
baixa renda. Estamos oferecendo ensino de qualidade para a população de
baixa renda. Só a título de exemplo, as cidades do G-100, cidades com mais
de 80 mil habitantes e menos de 1 mil reais de arrecadação per capita por
ano, estão todas contempladas pelo plano de expansão. Estamos realmente
indo onde a rede nunca esteve. A rede estava concentrada nas capitais e nos
grandes centros e hoje estamos levando a rede para todas as mesoregiões do
país.

No RN, a partir da Figura 1, abaixo, é possível visualizarmos a distribuição geográfica
dos campi do IFRN, tendo como base o ano de 2011, bem como visualizarmos a amplitude da
área de cobertura em educação profissional a que se propõe o Instituto Federal no nosso
Estado.
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Figura1- Distribuição geográfica dos Campi do IFRN (2011)

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva (IFRN, 2012b).

O total de matrículas registradas em 2011 foi de 23.451 (vinte e três mil, quatrocentos
e cinquenta e uma), conforme dados do Relatório de Gestão de 2011 do IFRN (INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2012a), distribuídas da
seguinte forma:
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Tabela 3 - Número de matrículas por campi do IFRN em 2011
CAMPUS DO IFRN
Apodi
Caicó
Currais Novos
Ipanguaçu
João Câmara
Macau
Mossoró
Natal - Central
Natal - Cidade Alta
Natal - Zona Norte
Nova Cruz
Parnamirim
Pau dos Ferros
Santa Cruz
São Gonçalo do Amarante
TOTAL

MATRÍCULAS
1.358
1.227
1.368
1.485
1.648
1.174
2.999
7.022
663
1.488
253
173
1.316
1.205
72
23.451

Fonte: Relatório de Gestão de 2011 do IFRN (2012a).

Além da expansão mencionada, o IFRN adota, desde 1994 (INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2012b), em seus processos seletivos,
a reserva de 50% das vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino, a denominada
cota social para ingresso, e, nos termos de Pegado (2006, p. 44), “[...] o debate sobre o sistema
de cotas nas universidades públicas que hoje se dá no país foi antecipado aqui no RN”. Essa
medida vem contribuindo para a democratização do acesso e, paulatinamente, inserindo cada
vez mais segmentos populacionais oriundos das camadas populares, ganhando novos
contornos através da promulgação da Nova Lei de Cotas, em 2012. Assim, no IFRN:

O estabelecimento de processos seletivos diferenciados para estudantes da
rede pública, amplamente conhecido como Reserva de 50% de Vagas, foi
instituído a todas as ofertas por meio da Resolução nº. 04/2004/ Conselho
Diretor/CEFET-RN, em 11 de agosto de 2004. Ao estendê-la às demais
ofertas, o então CEFET-RN se tornou a primeira Instituição Federal a adotar,
oficialmente, essa resguarda de vagas na Organização Didática, aprovada
com a Resolução 04/2005/ Conselho Diretor/CEFET-RN, de 16 de fevereiro
de 2005, servindo de referencial para outras instituições públicas do país
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RN, 2012b, p.280).

Analisando o novo fôlego adquirido pela Rede Federal de Educação Profissional nos
últimos anos, em especial, a partir do Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, no
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qual foram criadas mais de duzentas novas escolas técnicas federais (BRASIL, 2012), é
importante observamos que as transformações no âmbito da educação, de uma forma geral,
têm estreita relação com as transformações no mundo do trabalho e com as necessidades de
expansão do capital no atual estágio de desenvolvimento econômico brasileiro.
Ressaltamos que em outras dimensões da vida social, o governo Lula não tem
demonstrado a mesma intensidade e estruturação dos serviços públicos na resolução de
problemáticas sociais, uma vez que, as políticas sociais implementadas têm privilegiado a
transferência monetária de renda e o acesso mercantil a bens e serviços a amplos segmentos
das classes subalternizadas, com vistas à minimização e redução das condições de pobreza.
Contudo, essas medidas vêm provocando também o endividamento pessoal por meio do
acesso ao crédito e o estímulo ao consumo, não havendo assim redução da desigualdade social
no que se refere às disparidades de renda do trabalho, dos juros, lucros, renda da terra e
aluguéis (MOTA, 2011).
Nessa direção, partilhamos da reflexão de Frigotto (2006) ao analisar as
particularidades presentes na conjuntura dos anos 1980 e 1990 no âmbito da organização da
educação profissional no Brasil, que serve de norte para análise da realidade atual. O autor
destaca que a forma como essa área se organizava naquele momento histórico mantinha
profundas relações e imbricamentos com as questões estruturais de ordem econômica, social,
política e cultural da sociedade capitalista brasileira.
Portanto, o processo de expansão em curso dos Institutos Federais é marcado por
contradições e objeto de disputas de projetos societários distintos, existentes na sociedade
brasileira, uma vez que, a educação profissional “[...] sempre esteve presente no discurso e na
prática da educação – pautada pelas forças conservadoras ou progressistas da sociedade”,
conforme nos sinaliza Leal (2011, p. 4).
Como destaca Moura (2007), historicamente, as elites brasileiras insistiram em uma
formação para as classes populares voltada à operacionalização de equipamentos, destituída
de conhecimentos técnico-científicos, reforçando-se com isso a reprodução das classes sociais
sob a ótica da ordem social vigente.
No contexto de desenvolvimento capitalista nacional, o Estado e a elite brasileira, ao
longo dos anos, têm empreendido esforços em adequar a política de educação aos interesses e
necessidades desse desenvolvimento (NEVES, 2000) e, em especial nos últimos anos,
observamos que:

Houve uma certa redução do desemprego no Brasil, e há recursos para
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financiar obras e certos setores do capital que, por seu turno, passam a
precisar de mão-de-obra mais qualificada. O ensino privado não consegue
responder a essa necessidade, e isso coloca a demanda para o setor público
(LEAL, 2011, p. 3).

A instituição do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego), por exemplo, através da Lei nº 12.513/2011, é um dos indicadores presentes nesse
processo de disputa, evidenciando as contradições do próprio governo e o seu alinhamento
aos interesses do empresariado, em detrimento dos interesses da classe trabalhadora.
Os cursos ofertados no âmbito do PRONATEC no IFRN, iniciados em 2012, são de
curta duração, aligeirados, e muitos deles são direcionados à formação de mão de obra para o
evento da Copa do Mundo em 2014, contrário, portanto, à perspectiva da educação integrada
pautada na proposta pedagógica defendida pela instituição através da atuação de seus
servidores e do SINASEFE (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica) na perspectiva da constituição da educação profissional como
política pública de qualidade e voltada à formação humanística e crítica da classe
trabalhadora.
O impacto desse programa pode ser ilustrado no episódio que marcou a última visita
da presidenta Dilma ao estado do RN, em outubro de 2013, onde realizou a inauguração de
novos 03 campi do IFRN e fez a entrega de certificados de conclusão dos cursos do
PRONATEC a 4 mil estudantes (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RN, 2013b), sendo parcela desses formados pelo IFRN e pelo Sistema S,
que tem uma atuação forte nesse programa, recebendo vultuosos recursos governamentais.
Dessa forma, observamos que:

O PRONATEC tangencia ou desconsidera problemas fundamentais da
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), tais como a formação integral
dos estudantes, a integração com a educação básica com compromisso de
elevação de escolaridade dos trabalhadores, a formação inicial e continuada
de professores, o financiamento e a pesquisa. A expansão “desenhada” ou
“prometida” pelo PRONATEC induz a uma real expansão da rede privada de
EPT, com financiamento público, mediante formas precárias e não
integradas à educação básica (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2013a, p. 2).

Essa afirmação evidencia que tal processo de expansão da educação profissional é
marcado por contradições e que as demandas de formação profissional da classe trabalhadora,
conforme as necessidades do capital, se fazem fortemente presentes.
Portanto, estamos em um campo de disputas de projetos sociais distintos e as
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movimentações devem ser analisadas sob a luz da contradição (LEAL, 2011), uma vez que,
“No Brasil, a educação, historicamente, tem sido funcional ao modelo de desenvolvimento
econômico [...]” (MOURA, 2010, p. 876) e na conjuntura atual, “[...] vivemos [...] uma certa
escassez de mão de obra que tenha uma formação técnica minimamente consistente. Isso
não vinha acontecendo nos últimos 15 ou 20 anos” (LEAL, 2011, p. 3).
A expansão na atualidade da educação profissional é reflexo da dinâmica de luta de
classes, e, mesmo possibilitando maior inserção de segmentos da classe trabalhadora à
escolarização formal, no âmbito da educação profissional, contribui para a expansão do
processo de acumulação do capital, na medida em que qualifica trabalhadores conforme as
necessidades estratégicas do capitalismo 27 e “[...] atende a uma expectativa atual do setor
produtivo no Brasil [...] para recompor o exército de trabalhadores subalternizados no
processo produtivo contemporâneo” (LEAL, 2011).

2.2.1 O IFRN Campus João Câmara: breve caracterização

O IFRN Campus João Câmara está situado na Região do Mato Grande, no estado do
RN, e faz parte da denominada segunda fase da expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, juntamente com outros cinco campi, a saber: Apodi, Caicó, Macau, Pau dos
Ferros e Santa Cruz.
O campus se encontra instalado em um terreno às margens da BR 406 28, oriundo de
desapropriação de particular, em uma área de aproximadamente 100.140 m². O processo de
instalação foi precedido por audiências públicas conduzidas pelo IFRN, envolvendo
representantes do poder executivo municipal, Câmara de Vereadores, empresários,
representantes dos trabalhadores e a sociedade em geral do município e da região. Fizeram-se
presentes representantes dos municípios de São Bento do Norte, Taipu, São Miguel do

27

No início de agosto de 2011, os servidores públicos dos Institutos Federais deflagraram uma greve nacional,
com a adesão de aproximadamente 70% dos campi existentes. Na pauta de reivindicação registra-se a denúncia,
dentre outros, da precarização das instalações de funcionamento de alguns campus inaugurados na atual fase de
expansão da Rede Federal, bem como a necessária destinação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a
educação brasileira (SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, 2011). Em maio
de 2012, inicia-se uma nova greve no âmbito da educação federal, inicialmente com os docentes das Instituições
Federais de Educação Superior – IFES, na sequência, em junho, os técnico-administrativos das universidades
federais e os servidores (docentes e técnicos) dos Institutos Federais (SINDICATO NACIONAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, 2012).
28
No seguinte endereço: BR 406, Km 73, nº 3500, Perímetro Rural, João Câmara – RN | CEP: 59550-000.
Disponível em: <http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/publicado-resultado-da-selecao-interna
para-as-funcoes-administrativas>.
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Gostoso, Parazinho, Pedra Grande, Caiçara do Norte, Jandaíra, Poço Branco, Bento Fernandes
e Jardim de Angicos, além dos representantes de João Câmara (IFRN, 2013).
Nesse processo de discussão com a comunidade, objetivou-se a definição dos cursos a
serem ofertados, considerando-se os principais arranjos produtivos locais: agropecuária,
extrativismo e comércio. As atividades acadêmicas do campus foram iniciadas em setembro
de 200929, com a oferta dos cursos de Cooperativismo e Informática, nas modalidades:
Subsequente e PROEJA; e o curso de Física, de nível superior, para um contingente inicial de
363 estudantes, conforme Tabela abaixo:
Tabela 4- Total de matrículas por curso e modalidade de ensino no Campus João
Câmara, em 2009
CURSO/MODALIDADE

MATRÍCULAS

FÍSICA (Licenciatura)

42

COOPERATIVISMO (Subsequente)

81

INFORMÁTICA (Subsequente)

80

COOPERATIVISMO (PROEJA)

80

INFORMÁTICA (PROEJA)

80

TOTAL

363

Fonte: Relatório de Gestão - 2009 do IFRN.

As modalidades ofertadas pelo Campus João Câmara foram as mesmas em todos os
outros campi inaugurados em 2009, ou seja, cursos na modalidade subsequente e PROEJA,
esse último objetivando, dentre outros, cumprir as metas institucionais estabelecidas entre a
instituição e o MEC; e cursos de licenciatura, objetivando-se suprir a carência no estado do
RN na área de formação de professores para a educação básica.
Quanto aos cursos ofertados, estes se diferenciaram conforme a demanda da região de
cada campus e o arranjo produtivo predominante. O argumento para a oferta do curso de
Cooperativismo no Campus João Câmara vinculou-se à existência de muitos trabalhadores
rurais na região, nos assentamentos e comunidades rurais, na perspectiva de formação de
técnicos para atuarem junto às organizações produtivas dos trabalhadores. Segundo Silva
(2012), na Região do Mato Grande, existem 79 assentamentos rurais, predominando a
localização desses nos municípios de Ceará-Mirim, João Câmara e Touros.

29

A inauguração do Campus João Câmara e dos demais Campus da Fase II da expansão ocorreu em 20 de
agosto de 2009, pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, na cidade de Ipanguaçu, nas dependências do
Campus do IFRN situado nesse município.
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No que se refere ao quadro de servidores, o Campus João Câmara iniciou suas
atividades com 17 Técnico-administrativos, dentre estes uma Assistente Social, e 25
professores de EBBT, todos servidores de carreira (INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2010c), sendo que parte desses
servidores, principalmente os técnico-administrativos, entraram em exercício em janeiro de
2009 e realizaram, dentre outras, atividades de divulgação da instituição nos municípios da
região.
Os primeiros processos seletivos para ingresso no Campus João Câmara registraram a
inscrição de 644 candidatos, o que correspondeu à média geral de 1,77 candidatos por vaga
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2010c).
Nesse primeiro ano, a instituição buscava se firmar, com vistas à consolidação das suas
ofertas educacionais, bem como se constituir em uma instituição pública de educação de
referência na região, uma vez que o Campus João Câmara era agora parte constitutiva de uma
instituição reconhecida como uma das melhores instituições de educação do RN (PEGADO,
2010), com tradição na formação profissional. Essa condição, ao mesmo tempo em que, de
antemão, lhe trazia prestígio e reconhecimento social imediatos, colocava-lhe o desafio de
corresponder aos anseios da população da Região do Mato Grande, que via no ingresso na
unidade do IFRN localizada na sua região a oportunidade de melhores condições de estudo e a
construção de uma carreira profissional.
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3 AS NECESSIDADES SOCIAIS DOS ESTUDANTES NO CONTEXTO DE
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO IFRN

Como vimos no capítulo anterior, a expansão da Educação Profissional vem
repercutindo positivamente na ampliação das vagas e em uma maior e melhor distribuição das
unidades dos Institutos Federais pelo território brasileiro, dentre outras questões abordadas.
Um dos temas bastante recorrentes quando nos referimos à expansão da Educação
Profissional ocorrida nos últimos anos no Brasil e no RN é a maior democratização no acesso
a essas instituições, observada a partir da ampliação do número de vagas.
Nesse aspecto, a adoção de ações afirmativas direcionadas à reserva de vagas de
estudantes da rede pública de ensino tem contribuído decisivamente para a progressiva
ampliação do número de estudantes de origem popular nas instituições de ensino públicas
federais. Em 2012, tem início, em todos os Institutos Federais e Universidades Federais, da
reserva de 50% das vagas para estudantes que tenham cursado os anos finais do ensino
fundamental (do 6º ao 9º ano) e todo o ensino médio em escolas da rede pública,
respectivamente, por meio da Nova Lei de Cotas.
O IFRN, por exemplo, desde 1994, já vinha adotando a denominada cota social para
ingresso na instituição, conforme mencionado anteriormente no primeiro capítulo, na medida
em que metade das vagas era destinada a estudantes da rede pública de ensino.
A Nova Lei de Cotas, Lei nº 12.711/2012, regulamentada por meio do Decreto nº
7.824, publicado no Diário Oficial da União, em 15 de outubro de 2012, reafirma o critério
de estudo em instituição pública e especifica reserva de vagas para negros, pardos e indígenas.
No caso do ensino técnico de nível médio, temos:

Art. 3º: As instituições federais que ofertam vagas de ensino técnico de nível
médio reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de
nível médio, por curso e turno, no mínimo cinquenta por cento de suas vagas
para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em
escolas públicas, observadas as seguintes condições: I – no mínimo
cinquenta por cento das vagas de que trata o caput serão reservadas a
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro e cinco
décimos salário – mínimo per capita; e II – proporção de vagas no mínimo
igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação
do local de oferta de vagas da instituição, segundo o último Censo
Demográfico divulgado pelo IBGE, que será reservada, por curso e turno,
aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (BRASIL, 2012)30.
30

BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas
instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm.
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Isso exigiu do IFRN adequações internas de compatibilização dos critérios da cota
social utilizada pela instituição desde 1994 com os requisitos do novo decreto, para fins de
organização de seus processos seletivos já em 2012, conforme o Art.º 8º do referido decreto,
que determinou os prazos de cumprimento da medida, uma vez que, “[...] Mesmo
já destinando 50% do seu total de vagas para estudantes de escolas públicas, o Instituto
precisará considerar, a partir de agora, os alunos de família de baixa renda e os pretos, pardos
e índios” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN,
2012c).
Essas medidas, dentre outras, inegavelmente vêm contribuindo para maior inserção
nas instituições de educação federais de segmentos historicamente excluídos dos bancos
escolares: jovens e adultos com trajetórias escolares marcadas pela descontinuidade;
adolescentes de famílias da classe trabalhadora; mulheres pobres; dentre outros.
Sabemos que quando nos referimos às escolas da rede pública, as instituições federais,
mesmo com inúmeras dificuldades, contam com estrutura e corpo docente e técnicoadminsitrativo em condições de trabalho diferenciadas das demais escolas da rede municipal e
estadual. Portanto, o ingresso nessas instituições e, em particular, no IFRN cria um conjunto
de expectativas por parte dos estudantes em torno da possibilidade real de melhores condições
de estudo e, como consequência, de melhores condições de vida e de trabalho, a partir de
então.
Considerando essas questões iniciais, nos propomos, neste item, a refletir acerca da
efetividade dos mecanismos de promoção da inclusão social por meio do acesso à educação,
tendo como pontos de referência o aumento das matrículas e a inserção de um maior número
de estudantes das classes populares nas instituições federais de ensino.
Esse debate tem repercussões na estruturação da Assistência Estudantil, uma vez que,
a ampliação dos recursos destinados aos programas da área objetiva, dentre outros, contribuir
para a efetivação da inclusão social dos estudantes das camadas populares31.
Assim, um dos exercícios de reflexão a ser feito é analisar as condições reais de vida
impostas na atualidade à maioria da população brasileira e o direcionamento político dado,
nos últimos anos, ao atendimento às necessidades sociais, por meio da estruturação das
31

Observamos que há todo um debate em torno da priorização de inclusão de estudantes em situação de pobreza
nos Programas de Assistência Estudantil, conforme orienta o Decreto nº 7.234/2010, com renda per capita
familiar de até 1,5 salários mínimos. Tal concepção está muito presente nas normas e na operacionalização dos
Programas de Assistência Estudantil no IFRN, principalmente, nas concessões de auxílios-financeiros.
Abordaremos essa discussão de forma mais detalhada no terceiro capítulo do presente trabalho, quando
discutiremos a operacionalização dos Programas de Assistência Estudantil na instituição.
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políticas sociais e dos mecanismos de acesso aos direitos sociais. A intenção é apontar,
sinteticamente, algumas tendências presentes nesse debate.
Assim, ressaltamos a importância de apreendermos em que medida as políticas sociais,
de uma forma geral, vêm sendo capazes de estruturar ações que de fato promovam a inclusão
social dos segmentos historicamente marginalizados social e economicamente e, no caso
específico da política de educação, em que medida se trata de uma “inclusão” assegurada
somente por meio do aumento no número de vagas.
Do ponto de vista da pesquisa empírica que sustenta o presente estudo, analisamos as
principais condições socioeconômicas apresentadas pelos estudantes do IFRN Campus João
Câmara, em especial, os que buscam a inserção e o apoio institucional dos Programas de
Assistência Estudantil, na tentativa de situar no contexto local e, ao mesmo tempo, buscar
identificar as principais demandas e necessidades sociais dos estudantes relacionadas às
condições objetivas necessárias à permanência na instituição e à conclusão dos cursos.

3.1 O ENFRENTAMENTO À POBREZA E À DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL

Quando pensamos a realidade social brasileira, os temas da pobreza e da desigualdade
social são pontos essenciais para a análise, tendo em vista as precárias condições de vida e os
índices de concentração de renda e terra registrados no Brasil. A esse respeito, Boschetti
(2012, p. 47) afirma que:

É sabido que a desigualdade está diretamente relacionada à estrutura de
emprego e propriedade e se perpetua em um continente com histórica e
aguda concentração da renda e da propriedade e com um mercado de
trabalho que reproduz fortemente as desigualdades.

Nesse sentido, a pobreza não é somente mera insuficiência de renda. Mesmo
considerando que a renda se constitui em um de seus importantes indicadores (YAZBEK,
2012), uma vez que a medida do acesso a serviços e bens essenciais à sobrevivência nas
sociedades capitalistas é determinada pela capacidade de consumo apresentada pelos sujeitos
e suas famílias. Trata-se de um processo multidimensional, “[...] que traduz carência de
direitos, de oportunidades, de informação, de possibilidades e de esperanças” (MARTINS,
1991, p. 15 apud YAZBEK, 2012, p. 290). Em outros termos:

[...] É fundamental considerar que a condição vivida de pobreza é muito
mais que falta de rendimento. Ela revela, objetivamente, o não acesso da
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classe trabalhadora à riqueza socialmente produzida. Ela coloca a nu a face
mais degradante da desigualdade no acesso aos bens e serviço sociais, e aos
direitos absolutamente necessários como saúde, moradia, habitação,
educação, trabalho, socialmente produzidos e individualmente apropriados.
Ela revela também, subjetivamente, a condição da capacidade humana de
conviver com a desigualdade entre pobreza e riqueza, entre acesso e não
acesso, entre possibilidade e não possibilidade. Viver em situação de
pobreza é, também, conviver com o sentimento da falta, da incerteza, da
dureza, do medo, da insegurança, da violência e barbárie que essa condição
impõe cotidianamente (BOSCHETTI, 2012, p. 45).

É, portanto, a negação, em todo o tempo, das possibilidades de acesso a condições
dignas ou o não acesso aos meios necessários à construção dessas condições de vida em
patamares de cidadania para inúmeros sujeitos e famílias brasileiras, tais como: trabalho
digno, educação de qualidade, saúde pública de qualidade, habitação, transporte de qualidade,
dentre outros.
Essas dimensões se expressam no cotidiano e na realidade social brasileira de forma
contundente e, como assevera Yazbek (2012, p. 290),

A pobreza é parte da nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das
transformações em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando
suas marcas sobre a população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o
desemprego, os empregados de modo precário e intermitente, os que se
tornaram não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o desconforto
da moradia precária e insulabre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga,
a ignorância, a resignação, a revolta, a tensão, o medo são sinais que muitas
vezes anunciam os limites da condição de vida dos excluídos e
subalternizados na sociedade.

Ao longo dos tempos, a forma de ver e enfrentar a pobreza fundamentou-se em
concepções que a vincularam à incapacidade dos “pobres” de se manter e sobreviver por
meios próprios.
Observamos que no momento em que o conflito entre o capital e o trabalho, por meio
das lutas travadas entre trabalhadores e burguesia, coloca-se outra dinâmica na relação entre
as classes fundamentais, a pobreza e as condições de trabalho da classe trabalhadora, dentre
outros, são pautadas como questões relacionadas à estrutura econômica e social do modelo de
sociedade predominante, como expressões da questão social inscrita na desigual estrutura de
produção e apropriação da riqueza socialmente produzida no capitalismo 32.
Nas sociedades capitalistas, o conflito entre a classe trabalhadora e a burguesia
32

“[...] questões são necessidades socialmente problematizadas” (OSZLAK; O’DONNEL, 1976, p. 21 apud
PEREIRA, 2006, p. 20). Portanto, comungamos da afirmação de Yazbek (2010, p. 154), que define questão
social como a disputa, pelas classes sociais, da riqueza socialmente produzida no capitalismo.
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desnuda as desigualdades sociais e as situam como parte da forma de organização social do
capitalismo. Nesse momento, tem-se, enquanto possibilidade histórica, um novo prisma de
enfrentamento

à

questão

social

e

as

suas

expressões,

tais

como

o

empobrecimento/pauperização dos sujeitos: não mais como ações de caridade, de filantropia
ou dever moral dos ricos; mas como uma questão política, como um direito dos sujeitos a
condições dignas de vida.

No início do século XX, a pobreza é vista como incapacidade pessoal e
objeto de benemerência e da filantropia. Aos poucos, com o
desenvolvimento da urbanização e com a emergência da classe operária e de
suas reivindicações e mobilizações que se expandem a partir dos anos 1930,
nos espaços das cidades, a questão social passa a ser o fator impulsionador
de medidas de proteção ao trabalhador e sua família (YAZBEK, 2012, p.
296).

A construção dos direitos sociais é, portanto, algo recente, principalmente, na história
do Brasil. Se antes as ações de “combate” à pobreza se voltavam para órfãos, incapazes para o
trabalho, idosos e mendigos, como medidas de controle social, garantindo-lhes os mínimos
sociais necessários à sobrevivência, dada à condição de pobreza extrema na qual viviam, é a
partir das lutas travadas ao longo do século XIX e XX33 que “[...] os mínimos de subsistência
passaram a ser revistos à luz de valores que, identificados com os princípios da liberdade,
equidade e justiça social, conferiram-lhes um novo status” (PEREIRA, 2006, p. 17).
E as políticas sociais surgem, por um lado, como forma de reconhecimento da
legitimidade de necessidades sociais relacionadas à questão social, e vão se constituindo,
permeadas por avanços e retrocessos34, enquanto campo de responsabilidade pública,
buscando-se fortalecer a perspectiva de que todos os sujeitos têm direito a uma vida com
dignidade e sem exploração.
O direcionamento político das políticas sociais é perpassado pelo nível de
comprometimento do Estado com as demandas populares, como expressão das disputas e
lutas travadas entre as classes. Na sociedade capitalista, ao Estado “[...] é requerido um
mínimo de face pública devido às pressões sociais e sob pena do sistema mais geral entrar em
33

O Plano Beveridge, de 1942, se constitui na pedra angular do sistema de proteção social do mundo ocidental
moderno. Esse plano possuía uma vertente não contributiva, semelhante à Política de Assistência Social
(PEREIRA, 2006).
34
A contradição (avanços e retrocessos) como parte intrínseca à natureza das políticas sociais é exemplificada
por Souza (2009) na situação onde, por exemplo, determinadas ações de acompanhamento à saúde dos cidadãos
incentivam o uso de medicamentos e, em contrapartida, há a orientação por parte do próprio agente público da
necessária redução ou limitação das despesas médicas, devido ao impacto financeiro nas contas públicas.
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colapso e perda de legitimidade” (SOUZA, 2009, p. 13).
Na história da constituição das políticas sociais brasileiras, as demandas populares vão
sendo incorporadas pelo Estado e se tornando ações e intervenções reguladoras mediante as
pressões sociais dos movimentos populares e dos trabalhadores e, ainda, pelo nível de
legitimidade social exigida pela governabilidade, que se constitui na “[...] necessidade de
garantir a legitimidade do Estado e a estabilidade econômica” (GONÇALVES, 2012, p. 14).
Um dos pontos mais representativos para a consolidação jurídica dos direitos sociais
no Brasil, expressão das prerrogativas para o exercício da vida em condições de dignidade e
justiça, é a Constituição Federal (CF) de 1988. Apesar das limitações, a CF/1988 abre um
leque de possibilidades jurídicas e políticas para ampliação dos serviços públicos e
direcionamento dos recursos do fundo público para o atendimento às necessidades sociais da
maioria da população brasileira.
Entretanto, nossa Constituição foi promulgada em um período de desconstrução
mundial dos sistemas de proteção social que asseguravam um conjunto de direitos sociais e
trabalhistas negociados entre a classe trabalhadora e a burguesia durante a primeira metade do
século XX, vivenciado principalmente pelos países europeus.
O esgotamento do modelo fordista-keynesiano, que se mostrou exitoso do ponto de
vista econômico até a entrada dos anos 1970, impõe uma crise internacional para o sistema
capitalista. Para a classe trabalhadora, registramos o aumento do desemprego e da
precariedade das condições de emprego, o enfraquecimento da organização sindical dos
trabalhadores, o aumento das relações informais de trabalho expressas sob o trabalho
terceirizado, subcontratado, temporário, parcial.
Com a crise do sistema capitalista iniciada nos anos 1970, as teses neoliberais 35
ganham visibilidade e confiança e (re) orientam as práticas da intervenção estatal,
estabelecendo novas regras para a relação entre o Estado, o mercado e as necessidades sociais
do conjunto da classe trabalhadora. As medidas objetivavam recuperar as taxas de
crescimento econômico, em queda em todo o mundo.

35

O neoliberalismo é uma reação teórica e política ao Estado intervencionista e de bem-estar social que
caracterizou a economia mundial no período dos anos 1940-1970. Trata-se, portanto, de um movimento
originária e essencialmente ideológico, classista, de reação a qualquer forma que impeça a plena realização do
motor essencial do capitalismo: busca desmedida por mais-valor e subsunção do trabalho à lógica capitalista. O
núcleo formulador das teses neoliberais, constituído por intelectuais críticos e opositores ao Welfare State, se
aglutinou mais precisamente por volta dos anos 1940, passando a ser conhecido como a Sociedade de Mont
Pèlerin, em alusão ao local onde ocorriam as reuniões do grupo, na Suíça – “[...] seu propósito era combater o
keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases de um outro tipo de capitalismo, duro e livre de
regras para o futuro” (ANDERSON, 1995, p. 9).
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Entretanto, analisando o cenário político da implementação da agenda neoliberal junto
aos países do centro, Boschetti (2007, p. 13) nos indica que:

Mesmo o avanço avassalador do neoliberalismo nas décadas de 1970 e 1980
não foi capaz de desmantelar as políticas sociais nos países europeus, e a
média de gastos com políticas sociais permanece em torno de 22% do PIB.
Elas continuam sendo elementos fundamentais na estratégia de ampliação do
consumo de bens básicos, aumento da demanda agregada e geração de
emprego no setor público e privado36.

No Brasil, na passagem dos anos 1980 para os anos 1990, contrariamente, em meio à
crise internacional vivida pelo capitalismo, estávamos em processo de aprovação da nova
Constituição Federal de 1988, com repercussões significativas para o campo dos direitos
sociais, principalmente, para a consolidação de um sistema de Seguridade Social (definida
como um conjunto de ações no campo da Previdência Social, Assistência Social e Saúde),
dentre outros.
Nos termos de Netto (1999, p. 77), podemos identificar que:
[...] O essencial da Constituição de 1988 apontava para a construção – pela
primeira vez assim posta na historia brasileira – de uma espécie de Estado de
Bem-estar social: não é por acaso que, no texto constitucional, de forma
inédita em nossa lei máxima, consagram-se explicitamente, como tais e para
além de direitos civis e políticos, os direitos sociais (coroamento, como se
sabe, da cidadania moderna). Com isto, colocava-se o arcabouço jurídicopolítico para implantar, na sociedade brasileira, uma política social
compatível com as exigências de justiça social, equidade e universalidade.

Entretanto, conforme comentado anteriormente, após a aprovação da Nova Carta
Constituinte de 1998, se inicia a implantação das políticas de ajustes neoliberais, impedindo
muitos dos avanços expressos na Carta Magna. Para Netto (1999), no momento em que o
Brasil criava mecanismos político-democráticos de regulação do capitalismo, mundialmente,
esses mesmos mecanismos vinham perdendo legitimidade e sendo substituídos pelos
princípios do neoliberalismo 37 e da desregulamentação e flexibilização nas regras de
36

A Europa passa a vivenciar um contexto diferente nos anos que marcam a crise estrutural do capital (20072008). Boschetti (2012, p. 32), analisando a repercussão da referida crise nas condições de vida do povo
europeu, afirma que, “[...] Países como Grécia, Espanha, Itália, Islândia, entre outros que estão no epicentro da
crise, são obrigados a instituir planos de austeridade fiscal [...] que colocam em xeque suas históricas
conquistas civilizatórias no campo dos direitos e do Estado Social”.
37
Com o projeto neoliberal, o Estado tem suas funções e seu tamanho reduzidos, orientando-se pelos seguintes
princípios: 1) privatização, 2) desconcentração (transferência de responsabilidades para a sociedade civil e do
governo central para os governos locais); 3) focalização dos recursos públicos para grupos de usuários
perversamente escolhidos (PASTORINI, 2006).
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contratação da força de trabalho. Essas mudanças se deram a partir da reestruturação
produtiva que, dentre outros, intensificou o nível de exploração mundial da força de trabalho.
A mobilização popular brasileira que foi decisiva para o pacto social expresso na
Constituição Federal de 1988 teve o atendimento a seus anseios e necessidades minimizados e
em boa parte frustrados, uma vez que: “O enquadramento neoliberal imposto pelo FMI aos
países latino-americanos subordinou a ampliação da agenda pública ao mercado e à
filantropia e configurou a oposição entre o Estado e os reclamos dos movimentos sociais”
(SPOSATI, 2011, p. 104-105).
Neste contexto, é interessante observarmos a intervenção que passa a ser privilegiada
pelo Estado brasileiro para enfrentamento da pobreza: vínhamos, a partir da experiência dos
sistemas de proteção social europeus, lutando pela ampliação e consolidação dos direitos
sociais nos países da América Latina, forjando a superação da noção da pobreza como
resultante da incapacidade individual dos sujeitos, a onda neoliberal recoloca na pauta política
essa velha concepção conservadora de atendimento às necessidades sociais:
[...] Dentro destas estratégias de combate à pobreza e ‘exclusão’, reserva-se
para os Estados nacionais a ‘proteção social’ das camadas mais
pauperizadas, às quais se direcionam um conjunto de programas
assistenciais, paliativos, solidaristas e emergenciais com o objetivo de
reduzir a pobreza extrema (PASTORINI, 2006, p. 270).

A intervenção estatal se volta a segmentos extremamente pauperizados, e a população
passa a ser classificada em três grupos de categorias de cidadão: 1) cidadãos consumidores:
que têm a capacidade de comprar os bens e serviços de boa qualidade, e em quantidade
suficiente; 2) cidadãos trabalhadores: vinculados ao mercado formal e, portanto, protegidos
por políticas que fornecem auxílios e benefícios de valores baixos; 3) cidadãos pobres:
principais demandatários dos programas de assistência social (PASTORINI, 2006).
Os anos do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-2002) serão
exemplares no processo de desmantelamento da perspectiva de consolidação dos direitos
sociais e da afirmação dos indivíduos enquanto sujeitos de direitos.
Analisando a direção social das políticas sociais no governo FHC, Netto (1999, p.79)
sintetiza as principais características do seu primeiro mandato:
[...] o primeiro governo de FHC operou eficientemente contra a alternativa
social proposta na Constituição em dois planos: no plano jurídico, dando
forma a uma reforma/revisão constitucional que acabou por retirar da Carta
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elementos fundamentais (neste sentido, a “reforma da previdência” é
problemática); e substancialmente no plano prático-concreto, dando curso a
um “modelo de desenvolvimento” que subtraiu as bases de sustentação
econômico-financeiras para uma eventual implementação daquela
alternativa.

A intervenção estatal se voltará para os mais pauperizados, aqueles que o capital não
quer atender, os quais são muitas vezes desnecessários à valorização do sistema capitalista
(PASTORINI, 2006).
É importante, entretanto, afirmar que, mesmo voltadas a esse segmento da população,
as políticas empreendidas não buscaram reverter o quadro de miséria e de desigualdade social
e econômica ao qual estava submetido; caracterizaram-se, predominantemente, como
programas sociais descontínuos, emergenciais, assistenciais, compensatórios e focalizados.
Em outros termos:

A plena subordinação da política social estatal à estratégia macroeconômica
do grande capital a situa, naturalmente, nos parâmetros mercantis: ela se
torna função da participação contributiva dos seus usuários, cancelando
qualquer pretensão de universalidade com a remissão critérios de base
meritocrática. Daí que sua marca evidente seja a segmentação dos usuários,
determinando igualmente a qualidade das prestações: para os que mais
contribuem, prestações qualificadas; para os que menos contribuem,
prestações, prestações desqualificadas – ou como já se observou, “para
pobre, uma política pobre” (NETTO, 1999, p. 87).

O quadro de miséria e pobreza, nesse contexto, se agravou, e os:

[...] os direitos sociais foram objetos de mutilação, redução e supressão em
todas as latitudes onde o grande capital impôs o ideário neoliberal; o Brasil
de FHC, quanto a isto, apenas reiterou a receita: a governabilidade do país,
conforme a equipe de FHC, dependia fundamentalmente da flexibilização
desses direitos (NETTO, 1999, p. 81, grifo do autor).

Merece destaque, no direcionamento dado às políticas sociais do Governo de FHC, as
investidas de desqualificação e erosão do princípio da universalidade e da perspectiva do
amplo acesso dos sujeitos a serviços públicos de qualidade. O mercado é colocado como
espaço privilegiado de serviços eficientes e de qualidade (saúde, educação, previdência, por
exemplo); os sujeitos são responsabilizados pelo desemprego e pelas dificuldades sociais e
econômicas vivenciadas e a responsabilidade pública se limita a intervenções localizadas e
restritas, no que se refere à oferta de serviços sociais públicos.
Com isso, afirmamos que o legado deixado pelos tempos de FHC, além das inúmeras
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deficiências e deteriorização das políticas sociais públicas (ou o desastre social observado em
o desmonte da nação, 1999), do ponto de vista político, se operou um retrocesso no debate
coletivo na sociedade brasileira da perspectiva dos direitos sociais e da responsabilidade
pública na provisão desses direitos38, em contraposição ao aumento da demanda social por
políticas sociais universais.
Expressões conservadoras e elitistas taxaram/taxam de paternalistas e assistencialistas
as ações governamentais e públicas direcionadas ao atendimento às necessidades sociais, num
contexto onde o próprio Estado brasileiro se definiu como falido para o social. Portanto, nessa
ótica, é preciso enxugar e reduzir gastos que oneram e inviabilizam o Estado de realizar suas
principais tarefas e viabilizar serviços sociais para a população mais pauperizada da
sociedade.
Nesse quadro, a defesa dos direitos sociais aparece para os segmentos conservadores
como expressão da defesa de privilégios ou de “desocupados”, realçando nesse último aspecto
os princípios moralistas da ética do trabalho. Esse contexto é desfavorável à perspectiva da
conquista por direitos, da legitimidade das necessidades da classe trabalhadora. Os baluartes
do conservadorismo político se concentram na mídia hegemônica brasileira e outras
instituições sociais formadoras de opinião.
Onde nada ou pouco se tem, firmar princípios como universalidade e direito social é
uma questão a ser problematizada e decifrada, tendo em vista que as problemáticas sociais
ganham dimensões por demais complexas após as medidas de ajuste de corte neoliberal
implementadas de forma incisiva nos anos 1990 no Brasil, historicamente marcado pela
desigualdade social e concentração de terra e riqueza.
E esse é o ponto de interlocução que nos inicia na reflexão em torno das medidas
adotadas pela gestão do PT e aliados na execução das políticas sociais brasileiras nos últimos
anos. A saída do grupo político representado por Fernando Henrique Cardoso e a entrada do
Partido dos Trabalhadores (PT) e aliados no governo, através da vitória de Luís Inácio Lula da
Silva para a Presidência da República, governando o país no período de 2003-2006/20072010, demarca um novo período na relação do Estado com a operacionalização de
determinadas políticas sociais, sobretudo no campo da Educação Profissional.
Vimos, no primeiro capítulo, que é a partir do Governo de Luís Inácio Lula da Silva
que a Educação Profissional experimenta uma retomada em seus investimentos, dando-se

38

Apesar de falarmos em sociedade brasileira com um todo, temos clareza de que vários segmentos da
população, principalmente vinculados aos movimentos sociais organizados, fazem o contraponto e a crítica ao
pensamento conservador, disputando a opinião pública em favor dos interesses da classe trabalhadora.
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continuidade a essa ação na atual gestão da petista Dilma Vana Rousseff (gestão iniciada em
2011)39.
Assim, quando nos referimos à educação profissional, os pontos positivos saltam aos
olhos na propaganda governamental, e de fato registramos a ampliação das unidades dos
Institutos Federais, o que fez com que o Estado brasileiro “chegasse” a regiões até então
invisíveis, tendo em vista as características sociais e econômicas de pobreza e miséria de
muitos municípios brasileiros.
Os discursos dos gestores dos Institutos Federais reforçam frequentemente os avanços
na área e o conteúdo presente na declaração do Presidente Luis Inácio Lula da Silva ilustra
um pouco o que estamos aqui relatando:
Eu sinto um orgulho – e nesse caso é um orgulho muito pessoal, até um
pouco de vaidade –, que é o de passar para a história como o único
presidente sem diploma universitário, mas o que criou mais universidades
neste país. Esse número eu dou sempre, que é um número muito exitoso e
que vai ser muito difícil alguém superar: 14 universidades federais novas,
126 extensões universitárias, 214 escolas técnicas (SILVA, 2013, p. 12).

Os avanços obtidos no campo da educação profissional, relatados com maior destaque
no primeiro capítulo, nos levam, em um primeiro momento, a deduzir que a dinâmica presente
nesse campo se alastra nas demais áreas relacionadas ao atendimento das necessidades da
classe trabalhadora brasileira, sobretudo quando, no âmbito da Rede Federal, observamos uma
melhor estruturação e organização dos Programas de Assistência Estudantil, através do
aumento de investimentos financeiros na gestão de Lula e Dilma.
Esse é um importante dado a ser considerado na análise das políticas sociais no
Governo do PT: a melhoria do atendimento dos serviços públicos em determinadas áreas das
políticas sociais, mais precisamente a que presenciamos no campo da expansão dos Institutos
Federais.
Em contrapartida, e aí localizamos o contraponto à questão acima pontuada, no
atendimento realizado pelo Serviço Social do IFRN junto aos estudantes do Campus João
Câmara, observamos que inúmeras são as demandas apresentadas à instituição para
permanência e conclusão dos cursos: desde deficiências na formação e aprendizagem escolar
anteriores, majoritariamente vivenciadas em instituições da rede pública municipal e estadual;
39

Cremos ter abordado no primeiro capítulo os principais determinantes econômicos e sociais do crescimento na
atualidade da educação profissional. O que é importante ressaltar aqui é a relação intrínseca e histórica dessa
área com o desenvolvimento econômico e com a formação e qualificação da mão de obra necessária às
necessidades de expansão do capitalismo em sua fase atual no contexto brasileiro, questão que não podemos
perder de vista, dada à interdependência entre ambas.
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a atenções relacionadas ao custeio do transporte escolar, fardamento, alimentação,
atendimento na área de saúde, dentre outros.
As situações acima identificadas nos atendimentos individuais junto ao Serviço Social
da instituição se fizeram presentes nas falas de alguns estudantes entrevistados na pesquisa de
campo realizada para a fundamentação do presente estudo. Ao tratarmos das principais razões
para a inserção nos Programas de Assistência Estudantil, um dos entrevistados afirmou ter
feito inscrição em um determinado programa no IFRN Campus João Câmara “[...] Porque
minha família é carente e se eu não conseguisse agora teria que sair do curso, já que teria que
escolher entre estudar e trabalhar” (ENTREVISTA IP02)40.
Essas questões indicam a má qualidade ou insuficiência da oferta pública de serviços
socais em várias áreas nas cidades que compõem a Região do Mato Grande, em especial: na
educação, na saúde, no transporte público, e ainda expressam rendimento financeiro familiar
insuficiente para o sustento dos estudantes e suas famílias.
Passemos, então, a analisar as tendências presentes no campo das políticas sociais do
governo do PT, após o período de restrições e cortes no orçamento público da área social da
época de FHC, tendo como norte os seguintes questionamentos: há reversão do quadro de
miséria e pobreza que marca o cotidiano da maioria da população brasileira? Em que medida
os avanços alcançados nas políticas sociais implementadas pelo PT contribuem para repactuar
politicamente a centralidade dos direitos sociais e do princípio da universalização nas
políticas sociais?
Os dados oficiais apresentados mostram que as políticas sociais e econômicas
executadas nos últimos dez anos pelos governos do PT vêm conseguindo reverter o quadro de
pobreza e desigualdade social brasileira e promovendo mecanismos de inclusão social
(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010; POCHMANN, 2013).
Em especial, a redução da desigualdade de renda é uma tendência que se apresenta não
só no Brasil, mas na América Latina como um todo, e se constitui em um “[...] fenômeno
particularmente relevante quando se leva em conta que a América Latina, em geral, e o Brasil,
em particular, têm índices relativamente elevados de desigualdade pelos padrões
internacionais” (GONÇALVES, 2012, p. 13).
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010, p. 3) destaca que os impactos
40

Como forma de assegurar o anonimato dos entrevistados na pesquisa de campo, identificaremos as falas
utilizando primeiramente a sequência numérica correspondente à ordem da realização das entrevistas e a sigla
correspondente ao Programa do qual o estudante participa, sendo AE para Alimentação Escolar; AT para
Auxílio-Transporte; IP para Iniciação Profissional e PROEJA para o Programa de Fomento aos Estudos do
PROEJA.
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positivos na melhoria das condições de vida da população brasileira resultam da combinação
das seguintes medidas:

Na década atual, a combinação entre a continuidade da estabilidade
monetária, a maior expansão econômica e o reforço das políticas públicas,
como a elevação real do salário mínimo, a ampliação do crédito popular,
reformulação e alargamento dos programas de transferências de renda aos
estratos de menor rendimento, entre outras, se mostrou decisiva para a
generalizada melhora social no Brasil.

Esse estudo destaca, ainda, que os avanços obtidos pelo Brasil no campo do
enfrentamento à pobreza e à desigualdade social estão relacionados às ações estruturadoras no
campo das políticas públicas, implementadas no país após a Constituição Federal de 1988
(ISTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2010)41.
Analisando o desenvolvimento das políticas sociais nos países da América Latina,
Boschetti (2012, p. 37) afirma que:

A Cepal [...] conclui que está ocorrendo redução da pobreza e desigualdade
social em todo o continente latino-americano, mas reconhece que esse
fenômeno resulta exclusivamente do aumento dos rendimentos do trabalho e
dos programas de transferência condicionada de renda (PTR’s) como
estratégia para enfrentar a crise42.

O próprio governo reconhece o papel desempenhado pelos PTR e defende a tese de
que a política de transferência de renda, dentre outras ações que compõem o chamado gasto
social brasileiro, “[...] ao mesmo tempo em que representa uma ferramenta fundamental na
promoção da coesão da sociedade brasileira, torna-se cada vez mais o multiplicador da
incorporação pelo mercado de consumo” (POCHMANN, 2013, p. 155).
No Brasil, o Programa Bolsa Família 43 (PBF) responde pelas principais políticas
sociais desenvolvidas pelo governo e atualmente é direcionado para mais de 13 milhões de
41

As análises presentes nesse documento não fazem distinção entre as direções adotadas pelos distintos
governos à frente do executivo federal pós-Constituição Federal de 1988, o que pode levar ao entendimento de
que para o IPEA, desde então, no Brasil vêm sendo operadas políticas sociais afiançadoras de direitos sociais,
quando sabemos do desastre social da era FHC, pouco tempo depois da promulgação da Constituição de 1988,
sem falar no período do Governo Collor de Melo, marcado por escândalos de corrupção e desvio de dinheiro
público.
42
“[...] A crise que se manifesta em 2008 como uma bolha de especulação imobiliária nos Estados Unidos, e é
comumente designada como crise financeira, bancária, de subprimes, consiste na verdade, em mais uma crise
do capital e do desenvolvimento do capitalismo do capitalismo em sua permanente busca por superlucros,
tendência já apontada por Mandel na década de 1960” (MANDEL, 1990 apud BOSCHETTI, 2012, p. 35).
43
Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), “O Programa Bolsa Família (PBF) é
um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema
pobreza em todo o País. [...] O Bolsa Família possui três eixos principais focados na transferência de renda,
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famílias brasileiras. Ano a ano, desde sua criação em 2003, há aumento progressivo de
recursos destinados ao PBF, nos governos de Lula e Dilma. No período de 2007-2010, os
gastos com o PBF representaram 0,47% do PIB brasileiro (GONÇALVES, 2012).
Entretanto, para Boschetti (2012, p. 34):

[...] A ênfase no aumento do consumo, substancialmente por meio de
políticas de transferência de renda, vem se constituindo em “modelo de
desenvolvimento” econômico e indica um horizonte de políticas sociais
focalizadas na extrema pobreza, em detrimento do investimento em políticas
sociais universais.

Corroborando com a afirmação acima, Gonçalves (2012) destaca que os programas de
transferência condicionada de renda ganham papel de destaque nos países da América Latina
e, nos doze países da América Latina que formam o painel da sua pesquisa, há programas de
transferência de renda focalizados. Para esse pesquisador, “as políticas focalizadas de
transferência de renda na América Latina implicam retrocesso relativo das políticas de
universalização do acesso a serviços básicos desde meados dos anos 1980 (GONÇALVES,
2012, p. 23)”. E quanto à redução da desigualdade de renda, “[...] os países da região
continuam com os mais elevados indicadores de renda do mundo” (GONÇALVES, 2012, p.
19).
Assim, concordamos com as afirmações de que a ampliação e universalização dos
direitos sociais vêm ficando à margem no direcionamento dado às políticas sociais brasileiras
nos últimos anos.
No nosso entendimento, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),
foco de nossas reflexões, vem sendo construído e ampliado para responder a demanda
emergente relativa à ampliação do número de estudantes de origem popular ingressos nos
Institutos e Universidades Federais. Dessa forma, vem se firmando muito mais como medida
de alívio às condições de pobreza e menos como uma mediação fundamental ao exercício
efetivo do direito à educação.
Por ser resposta às condições de pobreza, esse programa se reveste de exterioridade à
política de educação, pois objetiva responder a questões que não são diretamente de sua
“competência”, uma vez que a pobreza se constitui em problemática de outras políticas
condicionalidades e ações e programas complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato da
pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e
assistência social. Já as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de
modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade” (MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2013). Acesso: 24 mar. 2013.
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sociais.
A relevância dos Programas de Assistência Estudantil vem sendo medida pela
ampliação dos recursos observados a cada ano. Entretanto, é importante relacioná-la aos
números relativos às matrículas realizadas; à realidade social e econômica predominante dos
estudantes; à qualidade e à quantidade da cobertura dos programas; aos impactos reais nas
condições objetivas para um melhor desenvolvimento dos estudos, dentre outros.
O PNAES é parte do processo de ampliação das vagas nas instituições federais de
educação vivenciada pelo país, na medida em que se vincula à questão da democratização do
acesso à educação. Assim, as condições concretas para a efetivação do direito à educação vêm
ficando no nível do “que é possível ser feito”, não porque não se tenha demanda e crítica
popular que faça o contraponto, mas porque tais condições vêm sendo minimizadas pela ideia
que, por si só a possibilidade da realização da matrícula escolar é o principal mecanismo de
acesso e garantia do direito à educação.
No caso do IFRN Campus João Câmara, se faz necessário analisar as principais
condições de vida dos estudantes, no intuito de apreendermos elementos que nos indiquem as
necessidades sociais relacionadas à efetivação do direito à educação, com vistas a avançarmos
no entendimento da contribuição a ser dada e os direitos a serem assegurados pela Assistência
Estudantil, no que se refere às condições favoráveis para a permanência e conclusão dos
cursos por parte dos estudantes.

3.2 CONDIÇÕES DE VIDA DOS ESTUDANTES DO IFRN CAMPUS JOÃO
CÂMARA

E

AS

PRINCIPAIS

DEMANDAS

POSTAS

À

ASSISTÊNCIA

ESTUDANTIL

Analisaremos, neste item, o perfil socioeconômico dos estudantes do IFRN Campus
João Câmara que efetuaram inscrição nos Programas de Assistência Estudantil em 2011, ano
de referência do presente estudo, buscando relacionar as informações do perfil apresentado
pelo estudante à demanda por Assistência Estudantil no referido Campus.
Inicialmente, destacamos que a demanda aos Programas de Assistência Estudantil é
direcionada aos programas previamente estabelecidos pela instituição, isto é, não é uma
demanda espontânea do estudante, este se inscreve em um dos programas oferecidos pelo
Campus João Câmara.
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Em 2011, as inscrições para os Programas de Assistência Estudantil no IFRN Campus
João Câmara foram norteadas por dois editais, cada um correspondente a um período letivo: o
Edital nº 001/2011 (DIGAE/IFRN), relativo ao semestre 2011.1; e o Edital nº 002/2011
(DIGAE/IFRN), relativo ao semestre 2011.244. Foram abertas inscrições em todo o IFRN para
os Programas de Iniciação Profissional, Alimentação Escolar e Auxílio-Transporte (conforme
os editais mencionados).
O Campus João Câmara planejou a oferta de 204 vagas ao longo do ano, para o
atendimento, em particular, das demandas de um conjunto de 631 estudantes 45, distribuídas da
seguinte forma:

Tabela 5 - Número de vagas por Programa de Assistência Estudantil no IFRN Campus João
Câmara em 2011
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
96 refeições / dia

AUXÍLIO-TRANSPORTE
78 estudantes

INICIAÇÃO
PROFISSIONAL
30 estudantes

Fonte: Elaboração própria, com base no Planejamento do IFRN, Campus João Câmara (2011).

Ao todo, se inscreveram e se cadastraram nominalmente 263 estudantes, tendo como
base as inscrições realizadas no SISS (Sistema Interno do Serviço Social) 46, sendo que cada
programa registrou o seguinte número de inscrições: a) 112 inscritos no Programa de
Iniciação Profissional; b) 116 inscritos no Programa de Auxílio-Transporte; e c) 158 inscritos
no Programa de Alimentação Escolar.
É importante registrar que muitos estudantes efetuaram inscrição em mais de um
programa, totalizando 386 inscrições, o que torna a soma do número de inscritos por
programa maior do que o total de estudantes inscritos na Assistência Estudantil como um todo
em 2011, conforme acima mencionado47.
44

A inscrição do estudante se deu por meio de duas etapas, a saber: Primeira Etapa: inscrição eletrônica, através
de preenchimento do formulário no SISS (http://admin.cefetrn.br/servicosocial); Segunda Etapa: comprovação
documental: entrega da documentação solicitada, no Setor de Serviço Social. As inscrições foram realizadas nos
seguintes períodos: 01 a 18 de março de 2011, para o semestre letivo 2011.2; e de 09 a 18 de novembro de 2011,
para o semestre 2011.2.
45
Estão sendo consideradas nesse número as matrículas correspondentes aos cursos de Ensino Médio Integrado
Regular, Ensino Médio Subsequente e Licenciatura, conforme dados do Relatório de Gestão do IFRN 2011.
46
Alguns estudantes efetuaram a inscrição de forma manual, por motivo de problemas no SISS ou procura de
cadastramento fora do prazo definido pelo edital. Entretanto, não tivemos acesso ao total desses estudantes e,
dessa forma, está sendo considerada a informação registrada no SISS, por ser essa a fonte principal do processo
de cadastramento e seleção utilizada pelo Serviço Social do IFRN.
47
Sucintamente, destacamos: 20 estudantes inscritos em 2011 efetuaram o cadastramento nos três programas; 36
estudantes efetuaram inscrições especificamente no Programa de Iniciação Profissional e Auxílio-Transporte;
45 estudantes se inscreveram no Programa de Auxílio-Transporte e Alimentação Escolar; e 61 se inscreveram
no Programa de Iniciação Profissional e Alimentação Escolar.
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Analisando as justificativas apresentadas para a inscrição em mais de um programa,
observamos que parte daqueles que se inscreveram no Programa de Iniciação Profissional e
Alimentação Escolar, por exemplo, buscou a inserção nesses dois programas na expectativa,
dentre outras, de que, sendo inserido no primeiro, lhe fosse assegurada a inserção no
Programa de Alimentação Escolar no turno correspondente às atividades que desenvolveria,
viabilizando, assim, a permanência em dois turnos corridos na instituição, sem a necessidade
de ir para casa para fazer a refeição (o que se torna inviável para muitos estudantes que
moram em localidades distantes do campus) e sem comprometer o auxílio financeiro a ser
recebido no Programa de Iniciação Profissional com a alimentação na escola48.
Das 386 inscrições nos três programas identificados, a instituição promoveu a inserção
de 151 estudantes, distribuídos da seguinte forma:
Tabela 6- Total de estudantes cadastrados e inseridos na Assistência Estudantil, por programa, no
IFRN Campus João Câmara em 2011
PROGRAMA

CADASTRADOS

Auxílio-transporte
Alimentação Escolar
Iniciação Profissional
TOTAL

116
158
112
386

INCLUÍDOS
(ABS)
3949
8150
33
151

INCLUÍDOS
(%)
34%
51%
29%
39%

Fonte: Elaboração própria, com base no SISS (2011).

Se considerarmos os 263 estudantes cadastrados, em 2011, o Campus João Câmara
promoveu a inserção de 57% da demanda em algum programa de assistência estudantil, uma
vez que 151 alunos foram incluídos.
Analisado de forma isolada, esse dado é bastante representativo, pois significa a
cobertura de um pouco mais de 50% da demanda de estudantes cadastrados. No entanto, é
preciso ressaltar que nem todo estudante cumpre com as etapas de cadastramento exigidas,
por exemplo, a não entrega de documentação, que consiste em etapa obrigatória, inviabiliza a

48

Se o estudante se inscreveu no Programa de Iniciação Profissional para o turno vespertino e estuda no turno
noturno, buscou também a inserção no Programa de Alimentação Escolar, no horário da janta.
49
No Relatório de Gestão de Atividades Estudantis (2011), consta a inserção de 82 estudantes no Programa de
Auxílio-Transporte. Nesse número, estão incluídos os estudantes inseridos no Programa de Iniciação
Profissional que, até 07/11/12, na ausência da oferta do Programa de Alimentação Escolar, receberam auxílio
financeiro para o custeio do transporte relativo às atividades do Programa de Iniciação Profissional.
50
O total de vagas por dia era de 96, sendo que foram selecionados 81 estudantes para inserção no Programa, a
partir do início da oferta do mesmo, em 08/11/11. As demais 15 vagas restantes foram ocupadas diariamente
por estudantes que necessitavam permanecer na instituição para a realização de uma determinada atividade
escolar. Esses alunos preenchiam uma relação no dia anterior, informando o horário em que pretendiam fazer a
refeição. Conforme o Relatório de Gestão de Atividades Estudantis (2011), foram atendidos 247 estudantes até
dezembro de 2011.
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avaliação socioeconômica; e nem todos atendem aos critérios exigidos individualmente pelos
programas, por exemplo, para o Programa de Iniciação Profissional, o estudante deverá ter
idade mínima de 16 anos. Nessas situações, o cadastro do estudante não é considerado para a
avaliação socioeconômica nesse programa específico.
Dessa forma, apesar de não termos tido acesso ao percentual de estudantes que não
teve o cadastro validado pelo Serviço Social, seja por insuficiência de documentação; ou por
não ter realizado o cadastramento no SISS; ou por não atender a critérios específicos dos
programas, entendemos que, nesse grupo podem-se encontrar estudantes em precárias
situações socioeconômicas cuja inserção na Assistência Estudantil se constitui em condição
fundamental para a permanência na instituição.
Nesse sentido, é necessário apreendermos e analisarmos alguns dados do perfil
socioeconômico dos estudantes que se inscreveram nos Programas de Assistência Estudantil
em 2011, bem como detalharmos o cadastramento em questão, pois, considerando a demanda
por programa, o percentual de cobertura será superior a 50% apenas no Programa de
Alimentação Escolar, nos outros dois, é próximo a 30%, ou seja, um terço da demanda
apresentada.
Comecemos pelos dados socioeconômicos, destacando o local de moradia dos
estudantes cadastrados na Assistência Estudantil em 2011, identificando as cidades e a zona
onde residem.
No gráfico abaixo, podemos visualizar a variedade de cidades onde residem os
referidos estudantes, com destaque para o percentual registrado para a cidade de João Câmara,
em torno de 42,75%.
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Gráfico 2- Cidade de moradia dos estudantes inscritos na Assistência Estudantil no IFRN
Campus João Câmara em 2011
3,82%
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0,38%
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2,29%
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Bento Fernandes
Caiçara do Norte
Caiçara do Rio dos Ventos
Ceará Mirim
Ielmo Marinho
Jandaíra
Jardim de Angicos
João Câmara
Natal
Parazinho
Pedra Grande
Pedra Preta
Poço Branco
Pureza
Riachuelo
São Bento do Norte
São Gonçalo do Amarante

Fonte: Elaboração própria, com base no SISS (2011).

Das cidades que compõem a Região do Mato Grande, somente os municípios de Rio
do Fogo e Maxaranguape não tiveram registro de estudantes inscritos. Destacamos a presença
de estudantes residentes em São Gonçalo do Amarante e Natal, ambos da Região
Metropolitana, pois, apesar de quantitativamente ser um número pequeno, apenas quatro
estudantes, o trajeto diário que percorrem é de aproximadamente 140km a 160km51, relativo à
ida e à volta diária (esses alunos buscaram inserção no Programa de Auxílio-Transporte ou
Alimentação Escolar). Localizamos registros de quatro municípios fora da área da Região do
Mato Grande, são eles: Caiçara do Rio dos Ventos, Ielmo Marinho, Pedra Preta e Riachuelo.
Assim, dos 16 municípios que compõem a Região do Mato Grande, identificamos o
cadastro de estudantes na assistência estudantil em 2011 residentes em 14 municípios da
região. A distância média entre a cidade de João Câmara e os municípios identificados no
cadastro do SISS (2011) pode ser visualizada na tabela abaixo 52:

51

O tempo médio de viagem é de 1h40, considerando a saída do ônibus da Rodoviária da cidade de Natal e a
chegada em João Câmara, com parada em frente ao Campus do IFRN, localizado às margens da BR 406. As
linhas de ônibus são regulares, sendo que no turno vespertino, como o horário da aula do Integrado é até às
17h50, o estudante residente em Natal ou São Gonçalo do Amarante terá disponível para o retorno para casa o
ônibus das 19h10, chegando por volta das 20h10 no bairro de Igapó, em Natal, ou às 20h40, na Rodoviária da
cidade.
52
O tempo médio de viagem de cada município até João Câmara dependerá, além da distância, das condições
das estradas e do tipo e da qualidade do transporte utilizado. A título de ilustração, de São Miguel do Gostoso
até João Câmara, com distância de 67,9km, os estudantes saem às 11h chegar no campus às 13h, conforme relato
de estudante entrevistado.
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Tabela 7- Distância média entre João Câmara e as cidades de moradia dos estudantes
cadastrados na Assistência Estudantil no IFRN Campus João Câmara em 2011
MUNICÍPIO

DISTÂNCIA (MÉDIA) ATÉ JOÃO
CÂMARA

Bento Fernandes
Caiçara do Norte
Caiçara do Rio dos Ventos
Ceará-Mirim
Ielmo Marinho
Jandaíra
Jardim de Angicos
Natal
Parazinho
Pedra Grande
Pedra Preta
Poço Branco
Pureza
Riachuelo
São Bento do Norte
São Gonçalo do Amarante
São Miguel do Gostoso
Taipu
Touros

17,4km
77,4km
38,3km
50,5km
65km
42,8km
22,7km
79,1km
41,5km
52,5km
37,6km
28,2km
37,1km
32,3km
63,9km
68,3km
67,9km
28,1km
59,2km

Fonte: <http://maps.google.com.br>. (Elaboração própria).

A questão do transporte escolar para os estudantes do ensino médio e do ensino
superior, bem como para o conjunto de estudantes da educação profissional matriculados nos
diversos campi do IFRN, constitui uma questão bastante dramática quando o local de moradia
não coincide com a cidade-sede da escola.
O poder público municipal vem apresentando um conjunto de dificuldades em
assegurar o transporte para muitos desses estudantes; já o poder público estadual, não
“aparece” como ator político desse processo; e o governo federal atua privilegiadamente por
meio da Assistência Estudantil, adotando critérios socioeconômicos para o repasse de auxílio
financeiro aos estudantes das instituições públicas federais, e subsidiando assistência
financeira, em caráter suplementar para os estados, municípios e Distrito Federal, com vistas à
oferta de transporte escolar dos estudantes residentes em comunidades rurais.
A questão do transporte escolar é regulamentada por legislação específica, a Lei nº
10.880/2004, que institui o Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), com
alterações determinadas pela Lei nº 11.947/2009. Essa última estendeu a assistência financeira
a ser oferecida pela União para cobertura do transporte de estudantes do ensino médio
residentes em área rurais. Vejamos:
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Art. 2o Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar - PNATE, no âmbito do Ministério da Educação, a ser executado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o
objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica
pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em
caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
observadas as disposições desta Lei (Redação dada pela Lei 11947, de 2009)
(BRASIL, 2009)53.

Entretanto, o cumprimento do dispositivo legal vem sendo efetivado com muitas
dificuldades e lacunas. Várias são as tentativas feitas por parte dos estudantes do IFRN
Campus João Câmara e suas famílias, no que se refere à apresentação da necessidade junto
aos gestores locais e de negociação com as prefeituras para a oferta do serviço. Inclusive,
muitos solicitam o apoio institucional ao IFRN para atuar como mediador nesse processo.
Essa situação evidencia que, se em parte a interiorização do IFRN possibilita a
inserção de estudantes de localidades longínquas, impensável e inviável para estes a ida aos
centros urbanos para estudar, ao mesmo tempo a não disponibilização do transporte escolar
com regularidade e segurança, dentre outros, por parte do poder público, continuará sendo um
impedimento para o acesso à educação profissional e aos bancos escolares do IFRN.
Muitos aprovados e matriculados têm inúmeras dificuldades para a locomoção diária
até o IFRN Campus João Câmara e buscam a inserção nos Programas de Assistência
Estudantil como forma de superação dessas dificuldades. Um dos estudantes entrevistados
afirma: “[...] se eu não tivesse conseguido esse auxílio-transporte, eu não tinha concluído o
período porque eu não tinha condição de pagar o transporte, pagar R$ 35,00 pra vir todo dia”
(ENTREVISTA AT04).
Ressaltamos que esse é um problema não só dos estudantes das comunidades rurais,
uma vez que a instituição cobre muitos municípios diferentes, tal como o relato apresentado a
seguir: “[...] Porque a maioria dos alunos não é daqui, então, muitos não têm o transporte pra
vir [...]” (ENTREVISTA AE04). O que observamos é que morar em uma comunidade rural
agrava mais ainda a questão do acesso ao transporte porque entra em cena, dentre outros, a
estrutura de outros serviços disponibilizados à população, como, por exemplo, as péssimas
condições das estradas e rodovias que ligam as comunidades rurais às cidades, além da
inadequação dos transportes escolares existentes às normas de segurança.
53

BRASIL. Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004. Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
– PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos,
dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4o da Lei no 9.424,
de
24
de
dezembro
de
1996,
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.880.htm>.
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[...] A população do meio rural ainda sofre com a falta de transporte
adequado para os alunos se deslocarem para a rede de ensino de segundo
grau, que normalmente esta localizada na zona urbana das cidades. Os
recursos do FUNDEF precisam ser acompanhados de maneira mais eficaz
pela sociedade civil (PLANO..., 2006, p. 7-8).

Por outro lado, a cidade de João Câmara, por exemplo, que conta com a oferta de
transporte escolar público pela prefeitura municipal, tem apenas um ônibus que faz todo o
percurso. Assim, há problemas na rota realizada, não cobrindo bairros mais distantes do
centro da cidade, e também na regularidade do serviço, conforme relatos da ausência da oferta
em determinados dias do ano letivo. Porém, o que mais vem impactando nessa questão em
João Câmara é o fato de a rota não cobrir bairros mais distantes e, por vezes, de difícil acesso
para alguns estudantes – “[...] Da prefeitura, o ônibus tem. Mas, é por causa que como fica
longe, aí eu tenho que ir muito cedo [...], aí fica muito ruim pra mim” (ENTREVISTA 08AT).
Apesar de a lei que institui e regulamenta o PNATE fazer referência somente aos
estudantes das comunidades rurais, observamos que nem sempre a escola fica situada próximo
aos locais de residência dos estudantes, como é o caso do IFRN em João Câmara, que oferta
ensino médio e cursos de nível superior, predominantemente, na área da educação
profissional.
Com relação à zona de moradia dos estudantes inscritos na AE em 2011, observamos
que 78% reside na zona urbana e 22% na zona rural, dado em conformidade com a tendência
apresentada pelo RN, onde temos 76,95% da população total residindo na zona urbana (IBGE,
2007, apud PLANO..., 2006)54. Apesar de a maioria dos estudantes residir na zona urbana,
cabe a ressalva abaixo sobre os municípios da Região do Mato Grande:
[...] os municípios do Território, na sua maioria, caracterizam-se como
tipicamente rurais em função da Secretaria de Desenvolvimento Territorial –
SDT do Ministério do Desenvolvimento Agrário haver estabelecido um
parâmetro de ruralidade para os municípios com população menor ou igual a
50.000 e densidade demográfica, menor ou igual a 80 habitantes por km²
(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, 2009, p. 1516).

De forma geral, praticamente todos os municípios identificados no cadastramento em
2011 são bastante pequenos em termos territoriais e do contingente populacional, com
exceção de Natal, capital do RN, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e João Câmara,
respectivamente, o 1º, 4º, 6º e 14º municípios mais populosos do estado (IBGE, 2012), os

54

sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_qua_territorio055.pdf.
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quais contam com uma estrutura de serviços públicos um pouco maior (ver Tabela 8). Porém,
não necessariamente de melhor qualidade do que os demais municípios identificados.
O pequeno porte das cidades em termos populacionais é uma das características da
maioria dos municípios do RN, onde “[...] A terça parte dos municípios existentes [...] em
2000, tem população de ate 5000 habitantes e 6,6% da população estadual. Enquanto a grande
Natal, capital e mais sete municípios circunvizinhos, concentram em torno de 40% do
contingente populacional” (PLANO..., 2006, p. 5).
A maioria dos municípios dos estudantes cadastrados na Assistência Estudantil em
2011 conta com a estrutura dos serviços públicos das cidades-polos às quais se vinculam, a
exemplo dos serviços de saúde hospitalares e dos serviços de educação, principalmente de
nível superior, pois “[...] é comum no Território a dificuldade da população no acesso à
educação, principalmente no que se refere ao ensino superior” (SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, p. 60)55.
Em síntese, destacamos que:

Segundo dados do DATASUS (2007), o Território do Mato Grande contava
com 154 estabelecimentos de saúde dos quais 141 eram públicos e 14
privados, destacando-se o município de Ceará-Mirim, com 42, que também é
o maior concentrador dos investimentos da rede privada com 07 dos 14
estabelecimentos do Território. O município de João Câmara que polariza
parte desse contingente, conta com o único Hospital Regional no Território
(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, p. 44)56

O município de João Câmara é a principal cidade-polo da maioria dos municípios
elencados na Tabela 857. Porém, em relação à Região do Mato grande observamos que:

[...] tratando da distribuição espacial da população, é importante destacar a
sua concentração em 03 (três) dos municípios mais importantes, da
perspectiva demográfica, e que, certamente têm influência marcante na vida
econômica e social do Território: Ceará-Mirim, João Câmara e Touros, de
acordo com sua população e área km² (SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, p. 18).58

55

Ibid.
Ibid.
57
“O Território tem seu atendimento em saúde distribuído em três áreas polarizadas, sendo a primeira no
município de João Câmara, que atende no segmento da saúde os municípios de Caiçara do Norte, São Bento do
Norte, Pedra Grande, Parazinho, Jardim de Angicos, Bento Fernandes, Jandaíra e Poço Branco. A segunda
área, em Ceará-Mirim, atendendo Pureza, Maxaranguape e Taipu. A terceira área se concentra no município de
Touros que presta serviços aos municípios de Rio do Fogo e São Miguel do Gostoso” (SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, p. 45).
58
Ibid.
56
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Tabela 8 - Dados socioterritoriais dos municípios de moradia dos estudantes cadastrados na Assistência
Estudantil no IFRN Campus João Câmara em 2011

CIDADE
Bento Fernandes

ÁREA
TERRITORIAL
301,08 km²

POPULAÇÃO
(HABITANTES)
5.006

Caiçara do Norte

189,50 km²

6.384

Caiçara do Rio dos
Ventos

261,19 km²

3.064

Ceará-Mirim

739,69 km²

65.450

Ielmo Marinho

305,19 km²

11.649

Jandaíra

435,68 km²

6.447

Jardim de Angicos

254,05 km²

2.536

Parazinho

274,67 km²

4.772

REDE DE
EDUCAÇÃO
21 unidades: 20
municipais e 1
estadual. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
07 unidades: 06
municipais, 1
estadual. Oferta de
educação infantil e
ensino fundamental
8 unidades: 5
municipais, 2
estaduais, 1 privada.
Oferta de educação
infantil, ensino
fundamental e ensino
médio.
71 unidades: 09
estaduais, 53
municipais e 09
particulares. Oferta
de educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
28 unidades: 24
municipais, 4
estaduais. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
12 unidades: 10
municipais, 2
estaduais. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
12 unidades: 11
municipais, 1
estadual. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
5 unidades: 3
municipais, 2
estaduais. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.

REDE DE SAÚDE
8 estabelecimentos de
saúde: 06 postos de
saúde de saúde, 1
unidade mista e 1
laboratório.
4 estabelecimentos de
saúde: 3 unidades
básicas de saúde, 1
laboratório.
6 estabelecimentos de
saúde: 4 postos de
saúde de saúde, 1
centro de saúde, 1
unidade mista.

35 estabelecimentos de
saúde: 30 postos de
saúde, 1 centro de
saúde, 3 laboratórios, 1
hospital.

9 estabelecimentos de
saúde: 7 postos de
saúde de saúde, 1
centro de saúde, 1
laboratório.
5 estabelecimentos de
saúde: 4 postos de
saúde de saúde, 1
laboratório.

Informação
indisponível.

4 estabelecimentos de
saúde: 2 postos de
saúde de saúde, 1
unidade mista, 1
laboratório.
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Pedra Grande

221,43 km²

3.918

Pedra Preta

294,98 km²

2.659

Poço Branco

230,37 km²

12.288

Pureza

504,3 km²

8.030

Riachuelo

262,87 km²

6.824

São Bento do Norte

288,64 km²

3.529

São Miguel do
Gostoso

342,45 km²

8.810

Taipu

352,82 km²

11.768

Touros

839,35 km²

29.436

Fonte: Elaboração própria, com base no IDEMA (2008).

7 unidades: 6
municipais, 1
estadual. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
10 unidades: 9
municipais, 1
estadual. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
19 unidades: 16
municipais, 3
estaduais. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
14 unidades: 11
municipais, 3
estaduais. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
13 unidades: 10
municipais, 1
estadual, 2 privadas.
Oferta de educação
infantil, ensino
fundamental e ensino
médio.
11 unidades: 9
municipais, 2
estaduais. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
28 unidades: 25
municipais, 3
estaduais. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
26 unidades: 22
municipais, 4
estaduais. Oferta de
educação infantil,
ensino fundamental e
ensino médio.
44 unidades: 36
municipais, 5
estaduais, 3 privadas.
Oferta de educação
infantil, ensino
fundamental e ensino
médio.

2 estabelecimentos de
saúde: 1 unidade básica
de saúde, 1 unidade
mista.

3 estabelecimentos de
saúde: 1 unidade básica
de saúde, 1 centro de
saúde,1 unidade mista.

8 estabelecimentos de
saúde: 5 postos de
saúde de saúde, 1
centro de saúde, 1
hospital, 1 laboratório.
6 estabelecimentos de
saúde: 4 postos de
saúde de saúde, 1
unidade mista, 1
laboratório.
4 estabelecimentos de
saúde: 2 postos de
saúde de saúde, 1
centro de saúde, 1
laboratório.

5 estabelecimentos de
saúde: 3 postos de
saúde de saúde, 1
hospital, 1 laboratório.

4 estabelecimentos de
saúde: 2 postos de
saúde de saúde, 1
unidade mista, 1
laboratório.
Informação
indisponível.

21 estabelecimentos de
saúde: 15 postos de
saúde de saúde, 1
centro de saúde, 1
policlínica/PAM, 1
hospital, 3 laboratórios.
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Complementando as informações acima, destacamos que o IDH no Território da
Região do Mato Grande:

[...] fica na média de 0,625, que é um valor muito baixo quando comparado
com o de Natal, cujo valor é de 0,787, e também abaixo do índice do estado,
que é de 0,702. A situação dos indicadores do território é preocupante, pois
demonstra a estagnação econômica em que a região se encontra. Esta
situação de pobreza do território traz como consequência a migração de
grande contingente de trabalhadores para a região metropolitana de Natal
(PLANO..., 2006, p. 7).

Analisando especificamente os dados socioeconômicos dos estudantes do município
de São Miguel do Gostoso, que registrou o segundo maior percentual de cadastrados na
Assistência Estudantil em 2011, com 11,45%, temos um breve panorama do quadro de
pobreza que marca as cidades da região.
Todos os estudantes desse município se inscreveram no Programa de Alimentação
Escolar. A prefeitura da cidade disponibiliza transporte escolar gratuito para os estudantes e,
dentre as justificativas apresentadas para a inserção no Programa, os estudantes descrevem
que saem muito cedo de casa, tendo igualmente que almoçar cedo, ou até mesmo sair sem
almoçar, em virtude do horário de saída do ônibus. Segue relato de estudante entrevistado que
ilustra a situação descrita: “[...] Porque como saímos às 11h, temos que nos arrumar por volta
das 10h30min. Como tínhamos que comer antes disso, já chegávamos aqui com fome”
(Entrevista 01AE).
Analisando os dados de renda familiar, especificamente, dos estudantes residentes em
São Miguel do Gostoso, observamos que, para 71% dos cadastrados na AE em 2011, a renda
é de até 1 salário mínimo; enquanto que para os 29% restantes, fica em torno de 2 e 3 salários
mínimos, rendimentos bastante baixos para o sustento de famílias em sua maioria, 58%,
compostas por 4 a 6 pessoas.
Dentre as principais ocupações do pai (apontado como o principal provedor da
família), temos 39% trabalhando como autônomo, em particular, na atividade pesqueira e
19% na agricultura, ou seja, 58% inseridos em ocupações de baixa remuneração e valorização
social, sem mencionar que os autônomos na verdade são, em sua maioria, trabalhadores
informais sem proteção social e previdenciária 59, dada a ausência do vínculo trabalhista.

59

O formulário da caracterização socioeconômica disponível no SISS não diferencia os autônomos,
trabalhadores que exercem alguma atividade econômica ou prestam serviço a outrem por conta própria, dos
trabalhadores que estão exercendo atividade a terceiros sem a assinatura da carteira de trabalho, por omissão ou
desrespeito às leis trabalhistas por parte do contratante, como por exemplo, as empregadas domésticas.
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No que se refere ao IDH, dados da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT),
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), apontam que, “[...] dentre os municípios
do Território, Ceará-Mirim é o que apresenta melhor desenvolvimento, seguido de São Bento
do Norte, e o menor índice é o de São Miguel do Gostoso” (SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, p. 111).
Nesse último município, destacamos que o turismo é uma de suas principais atividades
econômicas, estando atualmente bastante desenvolvido, contando com inúmeros hotéis,
restaurantes e bares, que são frequentados por turistas brasileiros e estrangeiros, durante todo
o ano, e em particular no período do verão. Entretanto, analisando os dados socioeconômicos
anteriormente citados, referentes às condições de renda, educação e saúde da população,
observamos que poucos benefícios dessa atividade têm sido revertidos para a melhoria das
condições de vida dos munícipes e a renda da exploração da atividade turística é em sua
maioria direcionada aos proprietários dos empreendimentos comerciais existentes.
Essas informações são reforçadas nos relatos dos estudantes do Campus João Câmara
residentes em São Miguel do Gostoso, acerca das precárias condições de vida, daí a
necessidade de inserção na AE:

Sou casada e só o meu marido trabalha, mas o emprego dele não é fixo. Ano
passado quando me inscrevi no projeto, ele era motorista de um vereador e
ganhava um salário mínimo, sem carteira assinada. Ele só recebia no fim do
mês e eu não tinha dinheiro pra trazer o lanche. Por isso quando entrei na
escola e vi a oportunidade, logo me inscrevi, porque era uma porta pra mim.
Meu marido está trabalhando como mototáxi, e como bolsista ganho R$ 100
pelo projeto Dança e sua Pluralidade e Vivência com os Idosos de São
Miguel do Gostoso, orientada pela professora Elizabeth. A renda do meu
marido varia, geralmente entre R$ 600 e R$ 900, de acordo com a temporada
(ENTREVISTA AE04).

Com relação à natureza administrativa das escolas de origem dos estudantes
cadastrados na AE, observamos que 86,69% vêm da rede pública de ensino e apenas 12,55%
estudou em escolas particulares antes de ingressar no IFRN, constituindo, portanto, uma
maioria oriunda da rede pública de ensino. No que se refere às escolas particulares,
registramos que, de uma forma geral, há pouca expressão da rede privada de ensino nos
municípios que compõem a Região do Mato Grande, uma vez que:
O número de estabelecimentos de ensino na rede municipal compreende
81,35% em relação às outras dependências administrativas do Território.
Isso demonstra que a responsabilidade maior na oferta do ensino básico no
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Território está na esfera do poder municipal (SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, p. 63)60.

Nesse sentido, parcela significativa das escolas particulares de onde vêm os estudantes
cadastrados na Assistência Estudantil tem estruturas simples e, muitas vezes, mensalidades
relativamente acessíveis, possibilitando a matrícula de um determinado grupo de alunos com
rendimentos financeiros não tão elevados.
Uma das proposições contidas no PTDR da Secretaria de Desenvolvimento Territorial
(2009, p. 21), referente às ações de educação para a população jovem da Região do Mato
Grande (com idade acima de 15 anos) tem relação direta com as metas estabelecidas pelo
MEC para a expansão da educação profissional no RN, a saber:

Um dos grandes desafios enquanto políticas públicas para esta parcela
populacional será garantir a universalização do atendimento do ensino
fundamental e do ensino médio. Como o ensino fundamental não garante a
inclusão social via mercado de trabalho, o ensino médio assume uma
importância fundamental, principalmente o profissionalizante, condicionado
pela demanda de segmentos produtivos (SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, p. 21)61.

Destacam-se duas questões na afirmação acima: uma, relativa às expectativas e
demandas em torno da oferta da educação profissional para a população adolescente e jovem
da Região que será possibilitada através dos Campi do IFRN de João Câmara e Ceará-Mirim,
apesar de o documento não fazer referência à oferta pública; outra é a ideia de educação
profissional como funcional às demandas do mercado de trabalho, como capaz de promover a
inclusão social por meio da formação para o trabalho.
É importante ressaltar que a oferta de cursos na perspectiva da formação integral e
humanística dos indivíduos transcende a formação para o mercado de trabalho, estes devem
buscar a articulação e integração entre a educação básica e a educação profissional, bandeira
defendida por inúmeros sujeitos vinculados à educação e perspectiva assegurada como direito
na Constituição Federal, o que exige comprometimento das várias instâncias governamentais.
Temos visto, pelos dados apresentados pelos estudantes, que somente o acesso não assegura a
efetivação da educação, o papel do poder público é fundamental nesse processo.

60
61

Ibid.
Ibid.
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Analisando os dados sobre a escolaridade dos pais dos estudantes, apontados como um
dos principais provedores financeiros das famílias, bem como as principais atividades
exercidas pelos mesmos, identificamos o seguinte quadro:

Gráfico 3- Escolaridade do pai dos estudantes cadastrados na Assistência Estudantil no IFRN
Campus João Câmara em 2011

0,38%

1,52%
1,52%

Analfabeto

12,17%
19,77%

Alfabetizado
Ensino Fundamental (incompleto)

17,49%

9,89%

Ensino Fundamental
Ensino médio
Superior incompleto

6,46%
30,80%

Superior
Pós-graduação
Não sabe/não informou

Fonte: Elaboração própria, com base no SISS (2011).

Em torno de 60% dos pais dos estudantes cadastrados sequer concluiu o ensino
fundamental, dentre esses, quase 20% são analfabetos. Dentre as principais ocupações
exercidas pelos pais, observamos que, apesar de um número pequeno, em torno de 2%,
afirmar que o pai está desempregado, 34% trabalha por conta própria (e, dentre as principais
ocupações, encontra-se o trabalho na pesca); 9% trabalha na agricultura e, em torno de 25%,
afirmou que o pai ocupa atividades com vínculo empregatício, sendo 15% na rede privada e
10% no serviço público. O percentual de aposentados ficou em 10%.
Com relação à escolaridade das mães, os dados mostram que 54% sequer concluíram o
ensino fundamental e, dentre essas, 13% são analfabetas. No que se refere ao ensino médio e
ensino superior completo, temos aproximadamente 25% e 8%, respectivamente. Dados um
pouco melhores do que dos pais, porém com índices bastante baixos no que se refere ao
ensino fundamental.
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Gráfico 4 - Escolaridade da mãe dos estudantes cadastrados na Assistência Estudantil no
IFRN Campus João Câmara em 2011
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0,00%

1,15%
Analfabeta

8,43%

13,03%
11,49%

24,90%
29,89%

Alfabetizada
Ensino Fundamental
(incompleto)
Ensino Fundamental
Ensino médio
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Fonte: Elaboração própria, com base no SISS (2011).

Observamos que os estudantes cadastrados na Assistência Estudantil pertencem a
famílias cujos pais e mães amargam índices escolares baixíssimos. O sentido atribuído à
matrícula e ao estudo dos filhos no IFRN é a possibilidade de construção de uma história de
vida diferente e a possibilidade de mobilidade social e de crescimento pessoal que lhes foi
negado. Nesse sentido,

[...] é quase consensual considerar a educação um dos maiores canais de
mobilidade social, já que há estatisticamente correlações significativas entre
os níveis de educação e as remunerações que as pessoas podem alcançar. O
esforço pessoal e familiar para se conseguir vagas e manter os filhos na
escola se faz na perspectiva de um futuro mais promissor que signifique
alocação no mercado de trabalho com melhor remuneração. A educação é
tida, assim, como mecanismo de mobilidade social, embora, a realidade
empírica, no Brasil, evidencie que a relação entre educação e melhoria das
condições de vida é mais complexa [...] (CASTRO, 2006, p. 2).

No que se refere à renda familiar média, a sistematização dos dados reforça que os
rendimentos disponíveis para o sustento da família são bastante baixos, conforme
visualizamos no gráfico abaixo:
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Gráfico 5 - Renda familiar mensal dos estudantes cadastrados na Assistência Estudantil no
IFRN Campus João Câmara em 2011
2,66%

1,14%

Até 1 salário mínimo
Entre 2 e 3 salários mínimos

39,54%
56,65%

Entre 4 e 5 salários mínimos
Acima de 5 a 10 salários
mínimos

Fonte: Elaboração própria, com base no SISS (2011).

Quase 97% dos cadastrados residem em família com ganhos não superiores a três
salários mínimos, isto é, algo em torno de R$ 1.635,00 (mil, seiscentos e trinta e cinco reais),
tendo por base o valor do salário mínimo de 2011 – R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco
reais). Mais ainda, desse percentual, como podemos visualizar, quase 57% têm renda de até
um salário-mínimo.
O relato dos estudantes entrevistados na pesquisa de campo acerca das razões para a
inscrição na Assistência Estudantil nos indica o lugar social identificado pelos mesmos, dadas
as condições socioeconômicas de suas famílias: “[...] Fiz porque sou de família pobre, não
tinha condições de pagar transporte e comprar apostila, livro, esses negócios. Então, surgiu a
oportunidade, e assim eu me inscrevi numa bolsa” (ENTREVISTA IP01).
Em linhas gerais, na Região do Mato Grande:

Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e, de
acordo com os indicadores de pobreza, considerando os critérios de
classificação adotados que inserem na categoria de “pobres” aqueles com
renda domiciliar mensal per capita inferior a 50% do salário mínimo,
verificou-se, no Território, altos índices de pobreza. Em todos os municípios
o percentual de pobres é superior a 50% da população, chegando a alcançar
81% maior índice em São Miguel do Gostoso e o menor em Ceará-Mirim,
com 63,01% de pobres no ano 2000 (SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, p. 29)62.

62

Ibid.

88

No que se refere ao número de pessoas por família, identificamos que 57% das
famílias dos estudantes são compostas por 4 a 6 pessoas, e, especificamente, nesse grupo, o
rendimento médio familiar é de até um salário mínimo, enquanto que para 39% dessas
famílias, a renda média é em torno de 2 a 3 salários mínimos. Para as famílias com 7 a 9
pessoas, que correspondeu a aproximadamente 11%, temos mais da metade, em torno de 60%,
sobrevivendo com renda de até 1 salário-mínimo, e 37% com renda entre 2 a 3 salários
mínimos.
Frente a esse quadro social e econômico, o cadastramento nos Programas de
Assistência Estudantil organizado pelo IFRN Campus João Câmara, em 2011, apresentou as
características que se seguem.
Iniciemos pelo ano de matrícula dos estudantes inscritos, objetivando visualizar as
seguintes questões: qual o percentual de estudantes que buscam, no primeiro ano de ingresso,
a inserção em programas de assistência estudantil? Ao longo da permanência na instituição,
qual o percentual de estudantes que mantém a demanda por assistência estudantil?
Observamos que a maior procura por Assistência Estudantil no ano de 2011, em torno
de 43,35%, foi por parte dos estudantes com matrícula no ano de 2010, ano anterior ao
cadastro; seguidos, com 37,64%, pelos estudantes com matrícula no ano de 2011 e, por
último, registramos um percentual de 19,01% com matrícula em 2009.
No primeiro ano de ingresso, é comum o estudante ir se apropriando aos poucos de
todas as informações sobre a instituição. A Assistência Estudantil é uma das dimensões de
atuação da escola, juntamente com um conjunto de outras ações: pesquisa, extensão,
monitoria, centros de aprendizagem, dentre outros, que envolvem o cotidiano dos estudantes,
conforme relato do estudante a seguir: “[...] Eu não sabia que a escola disponibilizava isso”
(ENTREVISTA AT05).
Já no segundo ano de ingresso, os estudantes estão mais familiarizados e envolvidos
nos projetos e atividades da instituição, muitos buscam o Programa de Alimentação Escolar e
Auxílio-Transporte,

por

exemplo,

motivados

pela

participação

em

atividades

extracurriculares, conforme relato abaixo do estudante que efetuou cadastramento na
Assistência Estudantil somente no segundo ano do curso:
[...] em 2010 eu não tinha me envolvido com nenhum programa oferecido
pelo Instituto. Nem pesquisa, nem cursos de extensão, essas coisas. 2011 foi
o ano que eu decidi procurar oportunidades dentro da instituição. [...] eu tive
que procurar a assistência em 2011, e também a pesquisa que eu me envolvi
(ENTREVISTA 02AE).
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A nosso ver, essas podem ser as razões que fazem com que os estudantes com
matrícula em 2010 tenham representado o maior percentual de cadastrados, pois a divulgação
dos Programas de Assistência Estudantil nas turmas novas é feita de forma individualizada,
por turma, ou nos seminários de integração, a cada início de ano letivo.
Para os estudantes com matrícula em 2009, constatamos que a maior procura foi pelo
Programa de Alimentação Escolar, em torno de 62% dos inscritos. Cremos que uma das
razões é o fato de os estudantes com matrícula nesse ano estudarem no turno noturno, nos
cursos: Integrado EJA, Licenciatura e Subsequente. É um público, de uma forma geral,
formado por estudantes maiores de idade, parcela desses é chefe de família e/ou está inserida
no mercado de trabalho (formal ou informal). Em muitas situações, a procura pela
alimentação escolar é justamente pelo fato de o estudante sair direto do trabalho para a escola,
ou ainda residir em municípios distantes e ter que fazer a refeição bem mais cedo que o
horário habitual.
No que se refere aos estudantes com matrícula em 2010, 60% buscou inserção no
Programa de Alimentação Escolar; seguido por 46% que buscou o Programa de AuxílioTransporte. Vale ressaltar que a modalidade de ensino com mais expressão entre os estudantes
com matrícula em 2010 é a Integrado Regular, com 67%. Os estudantes do Integrado Regular
são os que mais têm demandado a escola em tempo integral: para uso dos laboratórios de
informática, para participação nas atividades dos Centros de Aprendizagem, para uso do
espaço da biblioteca e realização dos trabalhos em grupo, dentre outros.
Dos estudantes com matrícula em 2011, 59% também buscaram se inserir no
Programa de Alimentação Escolar, seguido por 40% de procura pelo Programa de AuxílioTransporte. O percentual mais representativo nesse ano, 69%, no que se refere à modalidade
de ensino, é constituído por estudantes do ensino médio integrado regular.
Analisando o conjunto dos dados de todos inscritos, destacamos o percentual de
estudantes por modalidade de ensino que efetuaram o cadastramento nos Programas de
Assistência Estudantil em 2011 em relação ao total de estudantes matriculados nesse mesmo
ano:

90

Tabela 9 - Total de inscritos nos Programas de Assistência Estudantil por modalidade de ensino no
IFRN Campus João Câmara em 2011
MODALIDADE

MATRICULADOS
EM 2011 (A)

% B/A

158

INSCRITOS NA
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL EM
2011 (B)
14

Integrado EJA
(PROEJA)
Integrado Regular
Licenciatura em
Física
Subsequente
TOTAL

311
102

144
42

46%
41%

218
789

63
263

29%
33%

9%

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório de Gestão do IFRN (2011) e nos dados do SISS (2011).

Os estudantes dos cursos nas modalidades Integrado Regular e da Licenciatura em
Física apresentaram os maiores percentuais de procura pelos programas de AE, em relação ao
número total de matriculados nas respectivas modalidades, quase 50% dos matriculados nessa
modalidade buscou inserção nos Programas de Assistência Estudantil da instituição.
Se analisarmos os dados gerais da demanda por programas de Assistência Estudantil
em 2011, que ficou em torno de 1/3 dos estudantes matriculados nas modalidades acima,
observamos que, ao excluirmos os dados relativos ao Integrado EJA (PROEJA), tanto no que
se refere ao total de matriculados quanto ao total de inscritos, teremos 631 estudantes
matriculados em 2011 e, destes, 249 buscaram inserção na Assistência Estudantil, elevando o
percentual de estudantes matriculados nesse ano que se inscreveram em algum programa de
apoio ou assistência ao estudante, para 39%, um pouco mais de um terço.
Vale ressaltar que para o PROEJA a instituição disponibiliza um recurso específico, o
qual é repassado em forma de auxílio financeiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais),
considerando como critério para o repasse a matrícula e frequência regulares. Isso, de certa
forma, inibe a procura dos estudantes dessa modalidade por outros programas de assistência
estudantil, mesmo quando o recurso da denominada bolsa do PROEJA é insuficiente para a
cobertura das despesas escolares (o detalhamento de cada Programa de Assistência Estudantil
será feito no terceiro capítulo, quando discutiremos a execução do PNAES no IFRN Campus
João Câmara).
Quanto à modalidade de ensino, especificamente, dos estudantes inscritos na
Assistência Estudantil, observamos que mais da metade – 54,75% – dos estudantes cursavam
o ensino médio integrado regular; 23,95% cursavam os cursos subsequentes; seguidos de
15,97% de estudantes na graduação e, registramos, ainda, um percentual de 5,32% de
estudantes nos cursos integrados EJA.

91

Com isso, observamos que as condições socioeconômicas, a necessidade de utilização
dos espaços escolares (biblioteca, laboratórios de informática), a participação em atividades
acadêmicas, o tempo gasto de casa até a escola, e a inexistência da oferta de serviços públicos
por outras instâncias, dentre outros, são questões determinantes para as necessidades sociais
apresentadas pelos estudantes ao IFRN.
Assim, necessitamos, na sequência, apreender quais são as questões a que se propõe
responder a Assistência Estudantil, analisando o conteúdo e as proposições que norteiam sua
execução e identificando os limites da sua atuação frente ao complexo conjunto de demandas
por permanência e condições objetivas para o desenvolvimento dos estudos e conclusão dos
cursos de um conjunto representativo de estudantes brasileiros e norte-rio-grandenses.
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4 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL DE
ATENDIMENTO

ÀS

NECESSIDADES

SOCIAIS

DOS

ESTUDANTES:

A

PARTICULARIDADE DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA

4.1 NOTAS PARA O DEBATE SOBRE A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A Assistência Estudantil vem se constituindo, sem dúvida, nos últimos anos, na
principal ação desenvolvida pelo governo federal, com vistas à oferta de serviços voltados à
permanência dos estudantes nas instituições educacionais federais de ensino.
Porém, inexiste na atualidade literatura consistente que nos possibilite conceituar o
termo Assistência Estudantil63. Essa área vem sendo muito mais identificada a partir de suas
práticas, carecendo, portanto, de análise e reflexões mais substanciais que deem conta do seu
significado enquanto fenômeno histórico-social atrelado ao desenvolvimento da política de
educação brasileira e às necessidades sociais apresentadas pela população de jovens e adultos
inseridos na educação superior e na educação profissional 64.
Em termos de regulamentação jurídica, o ponto mais relevante, nos últimos anos, no
que se refere à estruturação dos serviços e programas na área, é a instituição do Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), por meio da publicação do Decreto nº
7.234/2010.
É importante demarcarmos que ao falarmos de Assistência Estudantil estamos nos
referindo a uma terminologia muito própria do âmbito universitário e das instituições federais
de educação profissional. Se nos voltarmos para as ações de apoio ou assistência ao estudante
da rede pública de ensino fundamental, por exemplo, não teremos a denominação de ações de
Assistência Estudantil, embora o sentido seja o mesmo: propiciar condições objetivas que
contribuam para o acesso, a permanência e o êxito escolar do estudante. A citação a seguir
ilustra o que estamos afirmando:

63

A Assistência Estudantil vem ganhando espaço maior no debate no Serviço Social, evidenciado através de
pesquisas acadêmicas de mestrado e doutorado realizadas por assistentes sociais nos últimos anos e de artigos
publicados no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) e no Encontro Nacional de Pesquisadores
em Serviço Social (ENPESS), nos eixos referentes ao Trabalho do Serviço Social na Política de Educação. Os
referidos trabalhos acadêmicos têm ressaltado aspectos relacionados à experiência profissional na área, dentre
estes, a atuação na Assistência Estudantil. Assim, observamos que a produção no Serviço Social, na medida em
que conseguir acumular apreensão crítica sobre a temática, tenderá a contribuir para uma maior apreensão do
significado da Assistência Estudantil no contexto educacional brasileiro.
64
Em um contexto marcado pelo aprofundamento estrutural da desigualdade social e econômica, no qual a
maioria esmagadora dos adolescentes e jovens brasileiros das classes populares está destituída cotidianamente
das condições básicas de sobrevivência e de possibilidade de ascensão e mobilidade social.
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[...] quando o país decidiu que a educação básica tinha que ser obrigatória para
todos, há décadas atrás, percebeu-se que as crianças tinham um aproveitamento
menor porque vinham para escola com fome. O que o país decidiu fazer quanto a
isso? Decidiu implementar a merenda escolar, que inicialmente era uma ação aqui
outra ali, e acabou se tornando obrigatória (VILLARD, 2005 apud REVISTA
ADVIR, 2005, p. 87).

O termo Assistência Estudantil é, portanto, utilizado preponderantemente no ambiente
acadêmico, extensivo aos Institutos Federais.
A discussão nessa área vem sendo pautada, sobretudo, pelos segmentos vinculados às
universidades, com destaque para os dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(IFE), articulados no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis
(FONAPRACE) e na Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino
Superior (ANDIFES). As discussões no âmbito universitário e a forma de atendimento às
necessidades sociais dos estudantes nesse nível de educação, devido à repercussão e maior
visibilidade nacional, tendem a influenciar as discussões na rede federal.
Entretanto, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tem
particularidades distintas das universidades. Os Institutos Federais têm uma inserção
diferenciada na oferta das modalidades educacionais, com cursos voltados ao ensino médio
integrado à educação profissional nas modalidades: regular65 e de Educação de Jovens e
Adultos (EJA); formação inicial de trabalhadores (articulando a oferta de cursos profissionais
ao ensino fundamental); cursos de graduação voltados, prioritariamente, à formação de
professores para a educação básica; cursos tecnólogos; cursos de pós-graduação, dentre
outros.
Nesse sentido, uma questão que se coloca em torno da apreensão do presente objeto de
estudo é evidenciarmos elementos presentes no debate sobre a estruturação das ações de
Assistência Estudantil empreendidas nos últimos anos pelo governo federal, entendendo-as
como parte das estratégias governamentais que objetivam criar condições favoráveis à
permanência dos estudantes nas instituições federais de ensino superior e de educação
profissional.
Um caminho a se considerar nas análises das condições necessárias ao acesso e à
65

Acolhemos como pertinente a reflexão contida no documento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN (2011b, p. 7), acerca da adoção do termo regular para a diferenciação do
Ensino Médio Integrado (EMI) direcionado aos estudantes adolescentes do EMI direcionado ao público jovem e
adulto executado no IFRN, uma vez que, “a denominação regular para se referir tanto à faixa etária como à
modalidade traz pressuposto um duplo preconceito: contra a modalidade EJA e contra os sujeitos aos quais ela se
destina, entretanto é o termo amplamente utilizado, inclusive, nos textos legais. Por isso, também será
empregado neste Relatório. Não obstante, sempre que esse termo for utilizado para tratar da EJA em comparação
com a educação proporcionada aos sujeitos no tempo criança ou no tempo adolescente, será grafado em itálico
com o objetivo de explicitar a discordância dos autores com o duplo preconceito antes mencionado”.
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permanência na educação é o pressuposto de que a educação é direito de todos, de tal forma
que a sociedade e o Estado precisam considerar a plenitude das questões que efetivam ou
impedem a concretização desse direito. Sendo assim, entendemos que somente o acesso à
escola não concretiza o direito à educação (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES
DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, 2001).
É fundamental a existência de vagas e escolas acessíveis a todos. Mas, garantir o
direito à educação é bem mais que isso. Essa perspectiva se consubstancia na própria
Constituição Federal de 1988, na medida em que afirma o direito à educação na perspectiva
acima apontada (Art. 206, que faz referência à igualdade de acesso e permanência na escola),
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB nº 9394/1996, a reafirma no
mesmo direcionamento (em especial, em seu Artigo 3º).
É um debate, portanto, que põe em evidência os mecanismos de acesso à educação e
as condições concretas para a continuidade e a permanência na escola, em um contexto onde
se exige do Estado brasileiro a implementação de políticas de proteção social amplas e justas,
tendo em vista, sobretudo, o histórico de dificuldades e desigualdades socioeconômicas
vivenciadas pela maioria dos estudantes brasileiros.
Para o Ministério da Educação (MEC), a Assistência Estudantil está intimamente
relacionada às condições necessárias ao êxito escolar, sendo essa a tônica do discurso
governamental. Segundo o Portal do MEC:

O Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) apóia a permanência de
estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial
das instituições federais de ensino superior (Ifes). O objetivo é viabilizar a
igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a
melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam
combater situações de repetência e evasão. O Pnaes oferece assistência à
moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, cultura,
esporte, creche e apoio pedagógico. As ações são executadas pela própria
instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o desenvolvimento do
programa. Os critérios de seleção dos estudantes levam em conta o perfil
socioeconômico dos alunos, além de critérios estabelecidos de acordo com a
realidade de cada instituição (BRASIL, 2013).

Observamos, ainda, que o PNAES é direcionado aos estudantes “carentes”66, como
forma de assegurar a igualdade de oportunidades.

66

Conforme a regulamentação legal, a inclusão nos programas de Assistência Estudantil deve ser efetivada
mediante a definição de critérios de elegibilidade, dentre os quais, se destaca o critério de renda econômica.
Sobre esse último aspecto, é importante registrar que, no Decreto nº 7.234/2010, mais precisamente em seu Art.
5º, consta a indicação da prioridade de atendimento aos estudantes com renda per capita de até um salário
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A partir desses pontos iniciais, visualizamos diversas dimensões que o debate sobre a
Assistência Estudantil poderá abordar, tais como: os princípios norteadores dos programas e
serviços; o aprofundamento sobre o aspecto do financiamento dos programas nessa área e sua
relação com a ampliação das matrículas na educação profissional; a forma de estruturação dos
serviços e programas de Assistência Estudantil; a contribuição efetiva que esses vêm dando
para o êxito escolar dos estudantes e combate à evasão; dentre outros.
Nossas reflexões buscaram, essencialmente, caminhar em torno da problematização da
definição do público-alvo do PNAES e de seus objetivos, tendo como referência o conteúdo
presente no Decreto nº 7.234/2010, como elo para uma maior compreensão das ações de
Assistência Estudantil implementadas no IFRN Campus João Câmara.
O PNAES se constitui atualmente no principal norte para a operacionalização das
ações de Assistência Estudantil nas universidades e nos institutos federais (dentre esses, o
IFRN Campus João Câmara), organizando, dessa forma, a oferta pública governamental para
o atendimento de necessidades sociais relacionadas ao acesso e à permanência na política de
educação. O público-alvo do programa são os estudantes em situação de vulnerabilidade
social.
Para Castro (2006), o termo vulnerabilidade social indica situações vivenciadas pelos
sujeitos relacionadas à “[...] pobreza (ausência de renda), e/ou de fragilidade de vínculos
afetivos, relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou
por deficiência...)”. É um conceito construído e referenciado pela política pública de
Assistência Social (BRASIL, 2004), a partir das reformulações efetuadas nos anos 2000, e
vem sendo adotado como referência para a estruturação dos serviços e programas na área.
Observamos que, de uma forma geral, as demais políticas sociais na tentativa de identificar a
população pobre que busca os serviços sociais públicos vêm igualmente adotando a
conceituação vulnerabilidade social para a definição muitas vezes do público-alvo prioritário.
Na Assistência Estudantil, por exemplo, esse é um conceito amplamente difundido.
No que se refere aos objetivos explicitados no Decreto nº 7.234/2010, temos:
1) democratizar as condições para a permanência dos jovens na
educação superior; 2) minimizar os efeitos das desigualdades sociais e
regionais na permanência e conclusão da educação superior; 3) reduzir as
taxas de retenção e evasão e; 4) contribuir para a promoção da inclusão
social pela educação (BRASIL, 2010).67

mínimo e meio, o que, no caso do Campus João Câmara, atinge quase 100% dos estudantes que se cadastraram
na Assistência Estudantil, como vimos no terceiro capítulo.
67
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Decreto/D7234.htm
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À primeira vista, o que nos é apresentando é uma intencionalidade de pôr em
evidência a centralidade das demandas e necessidades dos estudantes das classes populares e
os impactos que os programas de Assistência Estudantil poderão provocar no enfrentamento
das desigualdades sociais, questões extremamente legítimas se nos voltarmos para os
principais dados socioeconômicos relativos à renda e à escolaridade da maioria da população
do Brasil, onde, os 20% mais ricos detém mais de 60% da riqueza nacional e, conforme dados
do DIEESE (2010), cerca de 9 milhões de jovens estavam no mercado informal (OLIVEIRA,
2013).
Contudo, cremos que é importante aprofundarmos as considerações sobre o públicoalvo e os objetivos do PNAES. A elaboração desse documento é impulsionada, por um lado,
pelas discussões promovidas pelos dirigentes das instituições federais de ensino superior
através das intervenções e publicações do FONAPRACE, apoiado pela ANDIFES, com
destaque para a divulgação das pesquisas realizadas por esse fórum sobre o perfil
socioeconômico dos estudantes das instituições de ensino superior (realizadas em 1996-1997;
2003-2004; 2010).
O documento intitulado Plano Nacional de Assistência aos Estudantes das Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES), de 2001, elaborado pelo FONAPRACE, serve de
subsídio para a normatização do PNAES. O referido plano:

[...] foi formulado pelo FONAPRACE a partir do conhecimento do perfil dos
estudantes das Universidades Federais e de estudos e debates ocorridos no
âmbito daquele fórum, bem como da mobilização de estudantes e de outros
setores da comunidade universitária. Sua primeira versão foi publicada em
outubro de 1998, tendo como alicerce a primeira pesquisa do perfil
socioeconômico do estudante de graduação presencial das Universidades
Federias em 1997 (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, 2011, p. 10).

As metas de expansão para a educação superior e para a educação profissional,
estabelecidas pelo Governo de Luís Inácio Lula da Silva, já em seu primeiro mandato,
previam o aumento de vagas e estabelecimento de cotas para o ingresso de estudantes
oriundos da rede pública de ensino 68, ampliando a inserção dos estudantes de origem popular.

68

A respeito das cotas sociais, Castro (2006, p. 3) nos informa que o Ministério da Educação encaminha “[...]
no início de 2004, Projeto de Lei nº 3.627/04 que destina 50% das vagas nas instituições federais de educação
superior para alunos egressos de escolas públicas, em especial negros e indígenas”. No ano de 2012, é
sancionada a Nova Lei de Cotas, como é mais popularmente conhecida, através da Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012, e do Decreto nº 7.824, regulamentando a reserva de 50% das vagas em todas as instituições
federais de ensino superior e ensino técnico de nível médio para estudantes oriundos da rede pública de ensino.
Há a reserva de vagas específicas para estudantes com renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita

97

No que se refere à pressão social exercida pelo movimento estudantil, a demanda por
melhores condições de estudo é uma pauta histórica do movimento, anterior ao próprio
processo de expansão do ensino superior e da educação profissional em curso, mas que ganha
um sentido maior nesse contexto de expansão e de discussão das cotas sociais e raciais
brasileiras. Além das intervenções organizadas pelos coletivos de representação política dos
estudantes (DCE, CA, DA), as demandas individuais apresentadas pelos estudantes às
instituições, mesmo que de forma pontual e com menor poder de reivindicação, exercem
também pressão junto aos órgãos gestores. Portanto, “[...] A luta por estrutura de permanência
sempre foi uma pauta do movimento estudantil” (DAVID, 2005, apud REVISTA ADVIR,
2005, p. 93).
A análise do perfil socioeconômico dos estudantes das IFES, realizada
periodicamente, desde 1997, pelo FONAPRACE, bem como a perspectiva de maior inserção
de estudantes oriundos das classes populares por meio da expansão na educação de ensino
superior e de educação profissional, apontavam para o aumento da demanda por assistência
estudantil, tendo em vista as condições socioeconômicas predominantes na realidade
brasileira.
Nesse sentido, as pesquisas desenvolvidas pelo FONAPRACE/ANDIFES, atualmente
na terceira edição, objetivam:

[...] atualizar informações e identificar novos parâmetros para embasar e
retroalimentar políticas, programas e projetos desenvolvidos nas
Universidades Federais, especialmente para favorecer a implantação da
política de assistência estudantil, principalmente em relação à expansão dos
benefícios destinados a garantir as condições de permanência e conclusão de
curso dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica (ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO SUPERIOR, 2011, p. 10).

Isso vem significando, ao longo dos últimos anos, concomitante à ampliação das vagas
nas universidades federais e nos institutos federais, a previsão e o planejamento de alocação
de um volume bem maior de recursos para as ações de assistência estudantil69, e a sinalização,

e estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas dentro da cota de 50% de estudantes da rede pública
de
ensino.
Maior
detalhamento,
ver:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011
2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 13 ago. 2013.
69
Conforme a síntese dos indicadores das ações do Ministério da Educação (MEC), disponível em:
<http://painel.mec.gov.br>. Acesso em: 16 jun. 2013.
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por parte do governo federal, dos serviços e programas que seriam viabilizados pelas
instituições federais para o atendimento das necessidades sociais dos estudantes 70.
Especialmente, para a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de
Ensino Superior (2011), a normatização na área, por meio de portaria e decreto, significou de
imediato aumento no volume de recursos destinados à assistência estudantil, além da “[...]
avaliação positiva da SESu/MEC, em relação ao papel estratégico exercido pela assistência
estudantil nas metas de redução da retenção e melhoria das condições de permanência dos
estudantes”.
Com relação aos recursos destinados à Assistência Estudantil, o Gráfico abaixo,
referente ao orçamento das IES no período de 2008-2012, revela-nos que houve um aumento
progressivo e significativo dos recursos nessa área, onde observamos que, no ano de 2008, o
orçamento foi em torno de R$ 101.192.402,16 (cento e um milhões, cento e noventa e dois
mil, quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos); e, no ano de 2012, o recurso alocado para
essa área é praticamente cinco vezes maior, chegando ao montante de R$ 505.843.628,26
(quinhentos e cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e
vinte e seis centavos):

Gráfico 6 - Evolução Orçamentária da Assistência Estudantil nas IES (2008-2012)
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Fonte: Elaboração própria, com base no Painel de Controle do MEC (2012).

70

Para um melhor detalhamento dos serviços e programas, consultar: o Plano Nacional de Assistência ao
Estudante das Instituições Federais de Ensino Superiro (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, 2001) e o Decreto nº 7.234/2010, que institui o
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).
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Em termos de matrículas nas instituições federais de ensino superior, temos os
seguintes dados:
Gráfico 7 - Evolução das matrículas efetuadas nas IFES (2008-2011)
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Fonte: Elaboração própria, com base no Painel de Controle do MEC (2012).

De acordo com informações do Ministério da Educação (2013), as matrículas no
ensino superior nas instituições federais correspondem a 13,57% do total de matrículas
registradas, considerando o período de 2003-2011. O maior percentual registrado nesse nível
de ensino é na iniciativa privada, com um total de 73,41%.
Estamos, portanto, nos referindo a uma área que nos últimos anos vem ampliando
consideravelmente os recursos, a partir de argumentos vinculados à necessidade de
atendimento às demandas dos estudantes ingressos nas universidades e institutos federais,
com vistas ao enfrentamento das situações socioeconômicas que contribuem para a evasão e a
retenção escolar.
É no Decreto nº 7.234/2010 que os institutos federais são inseridos e nominados
enquanto instâncias executoras das orientações contidas no PNAES, conforme o trecho a
seguir:

Art. 4º As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições
federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas
estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às
necessidades identificadas por seu corpo discente (BRASIL, 2010).
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As regulamentações existentes anteriormente não faziam referência os institutos
federais, dentre essas temos a Portaria Normativa nº 39/2007, emitida pelo MEC 71, a qual, na
verdade, é o documento que no Governo Lula primeiramente fará referência à
institucionalização do Programa Nacional de Assistência Estudantil, porém voltado
estritamente aos estudantes do ensino superior.
No ano de 2007, a Rede Federal estava iniciando seu processo de expansão e
interiorização, a mesma ainda não havia sido nem institucionalizada enquanto Rede (isso
ocorrerá no fim de 2008, como vimos no primeiro capítulo, através da Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008). Já em 2010, os institutos federais vivenciavam o pleno processo de
expansão da rede federal, que marca o contexto nacional dos últimos dez anos.
As ações de Assistência Estudantil executadas, por exemplo, no IFRN, mesmo sem
respaldo legal mais abrangente (as regulamentações eram de caráter interno, de âmbito
estritamente institucional), coadunavam com as orientações contidas no referido decreto.
Na verdade, entendemos que as ações nesse âmbito foram se desenvolvendo a partir da
prática e da experiência das instituições no atendimento às necessidades apontadas pelos
estudantes e, nessa direção, as regulamentações existentes vão expressar o acúmulo prático
vivenciado pelas universidades e pelos institutos federais, tendo em vista a existência de
poucos fóruns de debate sobre essa temática (temos o registro somente do FONAPRACE).
De uma forma geral, as ações de assistência ao estudante, ao longo do tempo e com
base nas orientações governamentais, seja nas universidades ou nos institutos federais, vêm
objetivando enfrentar, principalmente, questões relacionadas ao transporte escolar,
alimentação escolar, moradia, fardamento e bolsas de estudos capazes de possibilitar as
condições necessárias ao processo de formação72.
Sabemos que com a ampliação e a reserva das vagas no ensino superior e no ensino
técnico-profissional para estudantes da rede pública e negros, pardos e indígenas, a questão
das condições objetivas para o estudo ganha maior visibilidade, pois se desnuda aqui,
preponderantemente, o recorte de classe social: majoritariamente, esses estudantes são
situados socialmente, são oriundos da classe trabalhadora brasileira com suas precárias
condições de vida e trabalho.

71

Há também a Portaria Normativa nº 25/2010 (MEC), que estende a distribuição dos recursos de assistência
estudantil para as universidades públicas estaduais.
72
O Plano Nacional elaborado pelo FONAPRACE e o próprio decreto apontam, ainda, as dimensões de lazer e
cultura, dentre outros, como partes do processo de formação com qualidade dos estudantes.
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Outro elemento importante para considerarmos nesse debate é a faixa etária dos
estudantes da educação profissional e do ensino superior, uma vez que a maior parte deles é
composta de adolescentes; jovens e adultos, respectivamente. Por ser um público de uma faixa
etária maior, as necessidades para a manutenção na escola parecem ser de caráter mais
pontual, não tão permanente como as necessidades, por exemplo, das crianças do ensino
fundamental. É como se a responsabilidade pública nessa situação fosse menor, voltada aos
estudantes que realmente mais necessitam.
Se a Assistência Estudantil busca criar condições satisfatórias para a realização dos
estudos, então, como um estudante, seja do ensino superior, seja do ensino técnico
profissional, dada as condições socioeconômicas precárias da sua família, poderá frequentar a
escola se não há transporte regular e gratuito que viabilize a ida e o retorno diários? Como
estudar durante quatro ou cinco horas corridas sem a garantia da alimentação? Como cumprir
com a exigência do uso do fardamento e o acompanhamento do conteúdo por meio do
material didático se não há recursos suficientes para aquisição desses itens?
A realidade social da maioria do povo brasileiro coloca os jovens e adultos em
situações de dificuldades sociais, sobrevivendo em condições adversas e com muita luta. Os
“vulneráveis socialmente” e os estudantes “carentes” são muitos, não apenas uma parcela
específica da sociedade brasileira. É, na verdade, a maioria do povo brasileiro, a classe
trabalhadora brasileira.
Ao analisarmos os dados socioeconômicos dos estudantes participantes dos Programas
de Assistência Estudantil no IFRN Campus João Câmara, por meio das entrevistadas
concedidas durante nossa pesquisa de campo, bem como através da análise documental das
fichas de inscrição nos programas desses estudantes, identificamos que 43% dos entrevistados
são oriundos de família beneficiárias do Programa Bolsa Família, um número bastante
representativo, considerando que os critérios de elegibilidade para o acesso a esse programa é
bastante restrito, uma vez que estabelece o corte de renda per capita familiar de até R$ 120,00
(cento e vinte reais), conforme disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (2013).
Com relação ao número de pessoas que compõem o núcleo familiar, predominam
famílias compostas por 02 até 04 pessoas (62%); temos, ainda, o percentual de 33% dos
estudantes com famílias compostas por 05 até 07 pessoas.
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Os rendimentos financeiros disponíveis pelas famílias giram em torno de até 01 salário
mínimo para 52% dos entrevistados e 43% têm renda entre 01 salário e 02 salários-mínimos,
nenhuma das famílias dos entrevistados tem ganhos superiores a 03 salários-mínimos73.
Com relação aos vínculos de trabalho, para 67%, dos entrevistados pelo menos um dos
responsáveis financeiros da família está inserido no mercado informal, ocupando funções
como manicure, diarista, empregada doméstica, pedreiro, sacoleiro, vendedor de frutas,
mototaxista, dentre outros.
São estudantes cujas famílias possuem rendimentos financeiros relativamente baixos,
ocupando atividades com baixa valorização social (ASG, agricultores, manicures, pedreiros,
mototaxista, dentre outros), com pouca ou nenhuma possibilidade de mobilidade social.
Nenhuma das famílias tem ganhos superiores a três salários-mínimos, e as demandas
apresentadas à instituição e à Assistência Estudantil estão relacionadas a esse contexto social
e econômico, para além das especificidades da condição de estudantes.
Tendo como referência o debate sobre a implantação e o desdobramento da adoção das
cotas raciais na UERJ74, Almeida (2005 apud REVISTA ADVIR, 2005, p. 90) faz uma
reflexão acerca da estrutura a ser disponibilizada aos estudantes cotistas, destacando que:

[...] esse aluno que vem da escola pública ou através do sistema de cota
racial, é um aluno que, além de ser negro, é pobre. E isso coloca a
necessidade de buscar uma compreensão da Universidade de uma forma
diferenciada, porque, se o aluno é pobre, tem que ter biblioteca. Então o
professor tem que vasculhar a biblioteca, ver se ela tem realmente uma
estrutura que dê conta para aquele aluno que não pode comprar seu bom
livro, mas que tem o direito de ler.

A nosso ver, as questões acima são extremamente relevantes e fundamentais para
pensarmos as condições objetivas necessárias à formação educacional com qualidade dos
estudantes, sejam esses da educação básica (infantil, fundamental e médio), do ensino
superior, ou ainda da educação profissional, sobretudo, frente ao quadro de pobreza e
desigualdade social que marcam a realidade brasileira.
Partimos do entendimento de que o acesso ao transporte escolar gratuito, o
fardamento, a alimentação escolar, dentre outros, são direitos dos sujeitos no âmbito da
política de educação. São situações resultantes do/e ao mesmo tempo exigências relacionadas
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Apenas um entrevistado, um estudante do PROEJA, afirmou que a renda familiar é em torno de 03 saláriosmínimos.
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A UERJ adotou o sistema de cotas raciais em 2002.
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ao ingresso no universo escolar, desde a entrada da criança na educação infantil à
continuidade do aprendizado nos demais níveis de ensino.
Para a população pobre, para os estudantes das classes populares, o não acesso a
serviços de assistência estudantil tem repercussões muito significativas e determinantes para a
permanência nas instituições federais de ensino, inclusive, sem tais ações, esses estudantes
veem obstaculizada a continuidade e/ou qualidade dos estudos nos cursos os quais
ingressaram, expressando-se em retenção e evasão escolar.
Destacamos alguns relatos dos estudantes entrevistados na pesquisa de campo, os
quais nos indicam a relevância dos auxílios e serviços de Assistência Estudantil
disponibilizados no IFRN Campus João Câmara. “E se eu não tivesse conseguido esse auxílio
transporte, eu não tinha concluído o período. E ajudou muito, porque eu concluí o período.
Embora só deu pra mim pagar mesmo o carro todo dia que ele vinha. Mas ajudou muito, foi
bastante” (ENTREVISTA AT04).
No caso do estudante acima, o mesmo frequentava um curso noturno do PROEJA,
residia em um assentamento rural, e recebeu ajuda de custo no período de suspensão do
transporte escolar cedido pela prefeitura de sua cidade, durante dois meses. Conforme o relato
do estudante, o custo do mototáxi do seu local de moradia até o IFRN Campus João Câmara
era bastante elevado, em média, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) ao dia, inviável para seu
orçamento familiar. O abandono do curso nesses dois meses significaria a reprovação por
falta e nota, ficando o mesmo retido no período.
O relato de outra estudante, residente na zona rural de uma das cidades do entorno de
João Câmara, expôs que antes de sua inserção no Programa de Auxílio-Transporte, sua rotina
era bastante cansativa e repercutiu no baixo rendimento acadêmico registrado no ano anterior,
pois “[...] ficava com sono nas aulas, sabe? Como eu dormia tarde e acordava cedo, o horário
que me dava sono era na aula. Aquela coisa, precisava dormir, descansar, aí eu não prestava
atenção nas aulas. Eu ficava desinteressada” (ENTREVISTA AT02)75.
Na maioria das vezes, a estudante pagava um mototáxi de sua comunidade até a cidade
de Taipu, de lá, pegava o transporte escolar cedido pela prefeitura até João Câmara. O retorno
para casa só era por volta das 22h30, pois ficava aguardando o transporte escolar de Taipu
para sua comunidade, o mesmo que trazia estudantes de sua comunidade para as escolas de
Taipu no turno da noite. Com o auxílio financeiro recebido através do Programa de Auxílio-
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A estudante foi reprovada no 1º ano de curso. Fez inscrição no Programa de Auxílio-Transporte no ano
seguinte. Recebe auxílio financeiro referente a 100% do valor gasto com o transporte. Após sua inserção no
programa, seu desempenho acadêmico melhorou, tendo sido aprovada.
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Transporte, a mesma passou a voltar para casa mais cedo, pois contratou um serviço de
mototáxi para deixá-la diariamente em casa.
O ano todinho indo de 22h30 pra casa. Eu chegava de 23h em casa. Aí eu
chegava cansada, não estudava, não tinha tempo pra nada. Minha mãe
trabalha no período da manhã, aí eu tenho que fazer as atividades
domésticas, só eu. Aí tipo, eu tinha que acordar cedo. Acontecia que nem
sempre eu tinha tempo pra estudar. Era o que eu achava mais ruim. Aí assim
que eu soube, eu me inscrevi, porque tipo, o meu tempo pra estudar, eu não
tinha. Preciso do meu tempo pra estudar, aí me inscrevi, consegui, aí foi
melhorando. Eu tenho tempo pra estudar, agora. À noite, quando eu chego,
eu estudo, e pela parte da manhã, tiro um tempo e dou uma estudada
(ENTREVISTA AT02).

A inserção de outro estudante no Programa de Auxílio-Transporte se deu em razão da
sua inserção no Programa de Iniciação Profissional, em um turno no qual não tinha transporte
cedido pela prefeitura de sua cidade até o IFRN Campus João Câmara 76. Ao destacar a
relevância do programa para suas condições de estudo, o estudante ressalta o auxílio
financeiro recebido pelo Programa de Iniciação Profissional, uma vez que, no caso do
Auxílio-Transporte, este era destinado ao custeio para se deslocar no horário das atividades do
referido programa. Assim, expôs:

Me ajudou, pelo menos particularmente. Como eu tava precisando comprar
material escolar pra estudar, caderno, essas coisas, me ajudou muito, e até
um computador, que eu tava precisando, pra pesquisar em casa. Eu consegui
devido a isso, também. [...] Eu tive acesso a muita coisa que no interior não
teria. Durante o tempo que eu tava aqui, quase o tempo todo, tive acesso à
internet pra fazer pesquisa, tava sempre estudando. E me ajudou muito por
isso (ENTREVISTA AT03).

Retomando as indicações presentes na pesquisa sobre o perfil socioeconômico dos
estudantes da IFES, realizada pelo FONAPRACE, em 2011, destacamos a caracterização
socioeconômica dos estudantes universitários apresentada na pesquisa, vejamos:
Em 1996/7, o relatório da pesquisa afirmava: “A demanda potencial por
assistência ao estudante, soma das categorias C, D e E, é de 49,86% na
região Nordeste; 50,77%, na região Centro-Oeste; 39,88%, na região
Sudeste; 34,55% na região Sul, e 80,32% na região Norte.”
(ANDIFES_FONAPRACE, 1997). Na pesquisa de 2003/4 há a seguinte
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Até o ano de 2011, o Campus João Câmara ofertava cursos nos turnos vespertino e noturno. Entretanto, alguns
setores administrativos funcionavam no turno matutino e vespertino, o critério do horário diferenciado era em
função dos horários de funcionamento de bancos e outras instituições, bem como por não atenderem
diretamente os estudantes, como por exemplo: Setor de Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio, Diretoria
Administrativa, dentre outros.
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afirmação: “Os dados apresentados demonstram que as Universidades
Federais têm um contingente expressivo de estudantes (65%) que necessitam
de algum tipo de apoio institucional para a sua permanência e conclusão de
curso - os estudantes pertencentes às classes B2, C, D e E”. Destaca ainda
que 42,8% dos estudantes encontram-se nas classes C, D e E
(ANDIFES_FONAPRACE, 2004). Atualmente, pertencem às classes B2, C,
D e E um contingente de 67,16% - maior do que o de 2003/4, que necessitam
de algum tipo de apoio institucional para a sua permanência e conclusão de
curso, e 43,7% - maior que o de 2003/4 - pertencem às classes C, D e E. Esse

conjunto de informações reflete a queda de um “mito”, que ainda
existe em alguns setores da sociedade brasileira, de que os estudantes
das federais são, em sua maioria, os mais ricos (ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS
DE ENSINO SUPERIOR, 2011, p. 20).
No caso do IFRN Campus João Câmara, se considerarmos o perfil socioeconômico
dos estudantes que buscaram inserção na Assistência Estudantil em 2011, analisado no
terceiro capítulo do presente trabalho, verificamos que 97% das famílias desses estudantes
possuíam rendimentos de até três salários-mínimos mensais e, desse percentual,
aproximadamente 57% possui renda de até um salário-mínimo mensal.
No caso dos estudantes que foram inseridos nos programas, os dados de renda revelam
que houve uma seletividade no público, tendo em vista que 95% dos entrevistados têm renda
de até 02 salários-mínimos, ou seja, na avaliação socioeconômica, realizada pelo Serviço
Social, frente à demanda apresentada aos programas, a menor renda familiar se constituiu em
um dos principais critérios para inserção. Todos os estudantes do Campus João Câmara são
residentes em localidades com pouca estrutura de serviços sociais, municípios com baixos
índices de IDH no conjunto dos demais municípios do RN77.
Nesse sentido, conforme os relatos dos estudantes entrevistados, bem como os dados
acima destacados, podemos inferir que tanto os estudantes que buscam a inserção nos
Programas de Assistência Estudantil no Campus João Câmara em 2011, quanto aqueles que
participam dos mesmos não possuem diferenciações significativas entre si no que se refere às
condições socioeconômicas e as condições de sobrevivência, há, no momento da avaliação,
socioeconômica uma focalização nos mais pobres.
Observarmos que os documentos que vêm norteando a operacionalização dos
Programas de Assistência Estudantil, no que se refere à normatização nacional, na medida em
que enfatizam a priorização para o acesso à assistência estudantil dos segmentos mais
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Dentre os 16 municípios da Região do Mato Grande, apenas dois apresentaram IDH médio, os demais
registraram IDH baixo.
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pauperizados e “vulnerabilizados socialmente”, vêm consolidando uma concepção de
Assistência Estudantil focada nos estudantes mais pauperizados.
O debate em questão não vem se dando na perspectiva de implementação de serviços e
programas de assistência aos estudantes das classes populares, oriundos da rede pública de
ensino, do sistema de cotas, assegurando o acesso irrestrito a esse público, o que significaria,
no IFRN Campus João Câmara, atender praticamente todos os estudantes que se inscreveram
na Assistência Estudantil em 2011, se considerarmos o público definido na PNAES (2010),
com rendimento per capita de até 1,5 salário-mínimo. O enfoque é assegurar o direito à
assistência estudantil por meio da avaliação socioeconômica e conforme a disponibilidade
orçamentária, perdendo-se de vista a possibilidade de ampliação dos direitos relacionados às
condições de permanência na educação superior e na educação profissional.
O que vem ocorrendo, na prática, é a adoção de critérios socioeconômicos que
asseguram a inserção de apenas uma parcela dos estudantes e um número cada vez maior de
estudantes das classes populares não veem garantidas as condições objetivas para o
desenvolvimento do estudo, pois, frente ao número insuficiente de vagas nos diversos
programas de Assistência Estudantil, o recorte de renda é determinante para a inclusão, sendo
selecionados aqueles de menor renda.
As pesquisas realizadas pelo FONAPRACE/ANDIFES vêm buscando, sobretudo,
identificar os estudantes em situação de vulnerabilidade social, uma vez que objetivam:

[...] atualizar informações e identificar novos parâmetros para embasar e
retroalimentar políticas, programas e projetos desenvolvidos nas
Universidades Federais, especialmente para favorecer a implantação da
política de assistência estudantil, principalmente em relação à expansão dos
benefícios destinados a garantir as condições de permanência e conclusão de
curso dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica (ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO SUPERIOR, 2011, p. 10).

Observamos que as portarias e o decreto federais atribuem centralidade à assistência
estudantil no combate às desigualdades sociais e regionais, bem como papel estratégico na
prevenção das situações de evasão e repetência quando relacionadas à insuficiência de
recursos financeiros.
Dentre as ações a serem desenvolvidas, temos as seguintes proposições (conforme o
Art. 2º da Portaria Normativa nº 39/2007; Art. 3º, do Decreto Presidencial nº 7.234/2010 e
Art. 3º da Portaria nº 25/2010):
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I) moradia estudantil; II) alimentação; III) transporte; IV) atenção à saúde;
V) inclusão digital; VI) cultura; VII) esporte; VIII) creche; IX) apoio
pedagógico; X) acesso, participação e aprendizagem de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e
super-dotação.(BRASIL, 2010).

Assim, o que parece inicialmente algo positivo, na medida em que coloca no centro do
debate a garantia de atendimento de necessidades sociais dos estudantes oriundos das classes
subalternas, priorizando-os nas referidas ações, por outro lado, nos faz observar a ausência da
perspectiva da universalização das ações de Assistência Estudantil, o que se opõe à defesa da
democratização do acesso ao ensino superior e ao ensino técnico-profissional.
Constrói-se, ainda, uma falsa e frágil referência aos Programas de Assistência
Estudantil como uma estratégia de combate à pobreza e à miséria, pois sabemos que o
enfrentamento das expressões da questão social não é exclusividade e atribuição de uma única
política, muito menos de programas de Assistência Estudantil78, nem tão pouco a focalização
nos mais pobres possibilitará a reversão dos índices de desigualdade social.
Assim, o reforço dado aos programas de Assistência Estudantil no enfrentamento às
desigualdades sociais apresentadas pelos estudantes fetichiza, utilizando o termo adotado por
Mota (2010), a capacidade real que tais programas possuem no enfrentamento dessas
problemáticas, além de não fazerem referência a um conjunto de outras questões que
interferem no processo de ensino-aprendizagem como, por exemplo, a qualidade do ensino
fundamental e do ensino médio da rede pública de educação brasileira e a estrutura
pedagógica das universidades.
Nesse contexto, o debate sobre a universalização da Assistência Estudantil vem,
portanto, sendo secundarizado e, em contrapartida, se consolida a concepção de que essa
política deverá ser focada nos estudantes “comprovadamente carentes”, os quais deverão ser
selecionados por meio de critérios socioeconômicos.
Esses critérios, por sua vez, ao invés de identificar os estudantes que demandam a
assistência estudantil, no sentido de possibilitar o planejamento e a ampliação dos recursos
78

Para Mota (1995, 2010), ocorre, na atualidade, um processo de expansão e centralidade da política de
Assistência Social, através da progressiva implantação e ampliação dos programas de transferência de renda,
em contraponto à privatização da política de Previdência Social e de Saúde. Para a autora, o aprofundamento
do desemprego, a precarização das condições de trabalho e a hegemonia da burguesia enquanto classe social
dominante, a partir dos anos 1990, o contexto de precarização das condições de vida e o desmantelamento dos
direitos sociais, impuseram modificações profundas na intervenção do Estado brasileiro (MOTA, 1995). Nesse
contexto, os governos de FHC e Lula, resguardadas as particularidades e características de cada um, passam a
dar centralidade à Assistência Social como o principal mecanismo de enfrentamento às desigualdades sociais.
Assim, “instala-se um período no qual a assistência social [...] se constitui em um fetiche social”, uma vez que,
são atribuições que extrapolam suas finalidades (MOTA, 2010, p. 16).
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institucionais, são convertidos, na prática, em mecanismos de seleção, evidenciando que sua
função é muito mais racionalizar os recursos destinados à área, que, apesar do aumento
progressivo registrado, não vem sendo suficiente para o atendimento das necessidades
apontadas pelo conjunto de estudantes, não contribuindo efetivamente para a construção de
medidas que democratizem as condições de permanência.

4.1.2 Por uma concepção ampliada do direito à Assistência Estudantil

Com o intuito de problematizarmos um pouco mais as questões já colocadas até aqui,
observamos que, se partirmos do entendimento de que compete à Assistência Estudantil, o
enfrentamento às problemáticas sociais e econômicas apresentadas pelos estudantes em
situação de “vulnerabilidade social” ou estudantes “carentes”, identificaremos a seguinte
proposição: nem todos os estudantes se encontram em situação de pobreza e miséria no Brasil,
portanto, nem todos necessitam da Assistência Estudantil.
Assim, esta deve se voltar à parcela de estudantes que necessita, “de fato”, de apoio
institucional para superação de dificuldades socioeconômicas que impactam no processo de
ensino-aprendizagem. Nesse caso, é pertinente a adoção de um mecanismo de corte
assistencial na Assistência Estudantil que seja capaz de identificar os estudantes que têm
condições de pagar pelos serviços, que não seriam incluídos nos programas, e aqueles que não
têm condições de arcar com os custos, na esfera mercantil, dos serviços relacionados ao
desenvolvimento dos estudos. Esses últimos seriam submetidos a avaliações ou triagens
socioeconômicas (SPOSATI, 2004), para fins de concessão do benefício.
Nesse entendimento, uma das teses que se sobressaí é de que a oferta da merenda ou
de fardamentos escolares não constitui ação da política de Educação e sim da Assistência
Social, uma vez que o atendimento a essas necessidades pode ser suprido pela esfera
mercantil. Contudo, para aqueles que não têm capacidade de consumi-los através do mercado,
se justifica a oferta por parte do poder público, comprovando-se a situação de carência
financeira e material.
Castro (2006), apostando em um melhor acompanhamento dos estudantes cotistas da
Universidade do Estado Rio de Janeiro (UERJ), afirma que os princípios da Assistência
Estudantil deverão se guiar pela noção de proteção social contida na Assistência Social e,
mais que isso, deverão integrar essa política, uma vez que:
A prestação de serviços integrais às demandas múltiplas dos alunos cotistas
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poderia, assim, integrar o SUAS, entendendo-a como uma dimensão da
Assistência Social, que é muito maior do que o amparo material. Como
política de direito social, a Assistência Social teria a função de tornar estes
alunos cidadãos ativos, possibilitando-lhes uma legítima inserção social na
universidade (CASTRO, 2006, p. 10).

No entanto, concordamos com Sposati (2004) quando a mesma destaca que tal
entendimento descaracteriza o vínculo de ações tipicamente necessárias ao processo de
efetivação de determinadas políticas sociais. No âmbito da Assistência Estudantil,
defendemos que as questões às quais esta se propõe a dar respostas estão relacionadas
diretamente ao ambiente escolar, à inserção do indivíduo na escola, e como tais devem ser
preocupação e responsabilidade, prioritariamente, da política de Educação, sem excluir a
necessária articulação com outras políticas sociais setoriais, a exemplo da Assistência Social.
Há, portanto, no nosso entendimento, uma caracterização confusa do vínculo dos
programas de Assistência Estudantil com política de Educação, bem como tem tido amplo
espaço na organização das ações na área a defesa da perspectiva de que esses programas são,
na verdade, ações assistenciais, na perspectiva apontada por Sposati (2004), de que todas as
políticas sociais devem possuir um “mecanismo assistencial” para a identificação daqueles
que não conseguem pagar pelos serviços na esfera mercantil.
Ao contrário da perspectiva acima, observamos que, sem o acesso a determinados
serviços e programas, sobretudo para uma parcela considerável de estudantes brasileiros, o
direito à educação não se concretiza, pois as necessidades sociais apontadas pelos estudantes
que buscam a Assistência Estudantil resultam prioritariamente da sua condição de estudantes,
mesmo que potencializadas pelo quadro de pobreza, miséria e pelas expressões da questão
social em nosso país, na atualidade.
O conteúdo presente nas regulamentações da Assistência Estudantil, mais do que
possibilitar aos estudantes das classes subalternas o acesso a serviços e programas de apoio
escolar, restringe o acesso à dificuldade apresentada por esses estudantes, daí a ênfase na
avaliação socioeconômica, para fins de seleção dos diversos programas existentes, como nos
apontou a caracterização da demanda e oferta no IFRN Campus João Câmara.
Observamos que a forma como esse debate vem sendo conduzido, estamos distante de
construirmos o entendimento de que determinados serviços e programas são necessários à
concretização do direito à educação, principalmente, para os estudantes das classes populares,
sem os quais a imensa maioria da população vê comprometidas as condições concretas para
usufruir dos espaços escolares e apropriação do conhecimento.
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A viabilização do transporte escolar, por exemplo, seja mediante a oferta do serviço
propriamente dito pelo poder público, ou a adoção do “passe-livre” para estudantes e
trabalhadores, ou o repasse de auxílio financeiro diretamente para os estudantes (como vem
sendo feito atualmente na Assistência Estudantil), é condição necessária e imprescindível para
que a educação se efetive na prática. A mesma lógica serve para alimentação escolar,
fardamento, moradia, material didático (muito particulares aos cursos técnicos), dentre outros.
Nesse contexto, como já afirmado, observamos que o acesso à Assistência Estudantil
vem se firmando como um direito condicionado ao perfil socioeconômico dos estudantes e à
existência de recursos financeiros disponíveis para o atendimento, configurando-se como uma
focalização nos segmentos mais pauperizados, sem perspectiva da universalização da oferta.
A defesa em torno da focalização seletiva se sustenta na perda da legitimidade da
perspectiva da universalização dos direitos sociais. A partir da segunda metade dos anos 1980,
os diversos tipos de políticas e programas sociais que foram colocados em marcha na América
Latina realizaram um trânsito do paradigma da universalização do acesso a serviços básicos
para o paradigma de que o papel central da política social era reduzir ou combater a pobreza,
perspectiva resultante das políticas de ajuste estrutural (PEREIRA; STEIN, 2010, p. 116).
Se por um lado se evidencia um discurso voltado à efetivação do direito à educação,
através do reconhecimento da necessidade de ampliação dos recursos dos programas de
assistência ao estudante79, por outro, contrariamente, se observa a ênfase na definição de
grupos prioritários para o acesso aos programas de Assistência Estudantil, sem referências à
perspectiva de universalização do acesso a serviços essenciais à permanência de todo e
qualquer estudante nas instituições de ensino médio e superior, nem tão pouco menção à
focalização nos termos apontados por Boschetti (2003, p. 86), o qual seria um direcionamento
interessante, com vistas à afirmação do princípio do direito, sob o respaldo da justiça e da
igualdade:

A focalização, contrariamente ao pensamento corrente, não pode ser
entendida como sinônimo de seletividade. Em seu sentido vernacular,
significa pôr em foco, fazer voltar a atenção para algo que se quer destacar,
salientar, evidenciar. A focalização nesse sentido pode ser compatível com a
universalização: no universo de pessoas atendidas creche, por exemplo, é
preciso focalizar aquelas crianças desnutridas com ações para combater a
desnutrição. Focalizar, nessa direção, não é restringir o acesso aos direitos,
mas no universo atendido, diferenciar aquelas que necessitam atenção
especial para reduzir desigualdades. A focalização passa a ser negativa
79

A Portaria Normativa nº 25, de 28/12/2010 (MEC), estende a distribuição dos recursos de assistência
estudantil para as universidades públicas estaduais, antes restritas às instituições federais.
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quando, associada à seletividade, restringe e reduz as ações aos poucos e
pequenos grupos, desconsiderando o direito de todos.

Para entendermos o enfoque atual dado aos estudantes carentes para o acesso à parte
dos programas de Assistência Estudantil, bem como a vinculação da oferta desses programas
ao esforço de combate às desigualdades sociais e, em especial, à pobreza, não podemos perder
de vista os elementos constitutivos das mudanças ocorridas no sistema de proteção social
mundial e nas políticas sociais brasileiras, após a crise mundial dos anos 1970.
Os elementos presentes nesse período de mudanças foram sinteticamente abordados ao
longo do presente trabalho. Nesse sentido, pode-se afirmar que tanto os organismos
internacionais, quanto os governos neoliberais apontavam a necessidade de se reduzir os
investimentos sociais e públicos, em virtude da adequação dos Estados ao período de crise
mundial. A focalização defendida pelo neoliberalismo tinha entre seus principais argumentos
o não desperdício de recursos escassos, conforme já mencionamos em capítulos anteriores,
com vistas à eficiência da aplicação dos recursos públicos, bem diferente da perspectiva
apontada por Boschetti (2003). Observamos que, “[...] para atingir tal finalidade, a proteção
social, por um lado, vai perdendo seu caráter universalista assumindo cada vez mais uma
forma seletiva e focalizada para grupos populacionais específicos” (PASTORINI, 2006, p.
254).
As consequências, em especial para o Brasil, das medidas de ajuste de corte neoliberal
se expressaram no aprofundamento das suas históricas e estruturais desigualdades sociais e
econômicas, colocando-o nos piores lugares do ranking mundial em desigualdade.
Dessa forma, queremos destacar que, continuando na trilha dos governos anteriores,
existe atualmente o abandono de um modelo de proteção social baseado nas ideias de
seguridade social e dos direitos sociais da universalização do atendimento, da uniformidade
de benefícios, da participação da população no controle do sistema de proteção social e da
descentralização democrática (PASTORINI, 2006, p. 276).
Portanto, não é à toa que observamos nos conteúdos das legislações e normas das
políticas e programas sociais governamentais em vigor a ausência do princípio da
universalização do atendimento dos serviços públicos. Essa ausência é parte do processo de
consolidação do projeto neoliberal e enfraquecimento da classe trabalhadora nas lutas sociais
contemporâneas, do reconhecimento de que para o enfrentamento dos perversos efeitos
econômicos e sociais das medidas de ajuste neoliberal, cabe tão somente a adoção de políticas
sociais paliativas e focalizadas no alívio da pobreza (PASTORINI, 2006).
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O Brasil não conseguiu romper com uma sociedade que se define como um
capitalismo que se robustece e expande, aprofundando sua dependência, associada ao sistema
capital em seus centros hegemônicos e, consequentemente, precarizando e destruindo direitos
elementares de milhões de brasileiros (FRIGOTTO, 2006).
Nessa direção, entendemos que a orientação do conteúdo das políticas sociais atuais
expressa a correlação de forças constitutivas da sociedade capitalista, em que, muitas vezes,
nem mesmo a inscrição na lei de determinados direitos sociais é capaz de assegurar sua
operacionalização na perspectiva do atendimento às necessidades sociais da maioria da
população brasileira.
Conforme a reflexão de Castro (2006, p. 13-14):

As Políticas de Cotas, ao interferirem no acesso seletivo à universidade,
acionam mecanismos de apoio aos mais carentes e discriminados, sem, no
entanto, romper com estruturas que reproduzem as desigualdades. A resposta
que estes segmentos e grupos sociais anseiam não é apenas o ingresso, mas a
permanência na universidade. Para isso é necessária uma política de
assistência aos estudantes de cotas com monitoramento e acompanhamento
de suas trajetórias acadêmicas, auxiliando-os com bolsas de estudo, cursos
suplementares, alojamento e alimentação. Seria o mínimo para que as cotas
não resultem em meros arroubos políticos de caráter populista.

Dessa forma, entendemos que o debate em torno do que é e do que compete à
assistência estudantil, isto é, em torno da sua concepção e conceituação, não vem sendo
articulado à garantia do direito universal à educação, e que é necessário resgatarmos o
princípio do direito à assistência estudantil como constitutivo da concretização do direito à
educação, reivindicando-se aqui enquanto expressão do exercício de mediação política
anticapitalista (MOTA, 2010).

4.2

CAMINHOS

DA

REGULAMENTAÇÃO

E

OPERACIONALIZAÇÃO

DA

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA

Ao longo dos anos, o IFRN vem executando diversos programas de apoio ao
estudante, voltados ao atendimento de demandas relativas às condições objetivas de
permanência na escola (alimentação escolar, custeio do estudo, fardamento escolar e material
didático, transporte escolar), bem como de apoio e orientação psicológica, de atenção e
prevenção em saúde, dentre outros. A instituição conta, ainda, com os serviços de orientação
pedagógica, através do acompanhamento realizado pelo setor pedagógico junto aos
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estudantes.
Entretanto, observamos que a denominação Assistência Estudantil é frequentemente
associada aos programas sob a responsabilidade do Serviço Social, direcionados à
viabilização das condições objetivas para a permanência dos estudantes na escola. Esse setor
existe na instituição desde o ano de 1962 (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2010a, p. 7), e é importante registrarmos que: “[...] A
assistência estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte - IFRN [...] tem origem no ano de 1962, quando o Serviço Social Escolar foi
implementado na então Escola Industrial do Rio Grande do Norte”.
Assim, observamos que há uma identificação entre as ações de Assistência Estudantil
e as ações desenvolvidas pelo Serviço Social, notadamente reconhecido pelos programas sob
sua responsabilidade.
O Serviço Social no Campus João Câmara é implantado em 2009, com o início das
atividades administrativas, e integra, juntamente, com os setores de Psicologia, Médico,
Enfermagem e Odontologia os serviços de Assistência Estudantil do campus, os quais estão
hierarquicamente vinculados à Coordenação de Atividades Estudantis (COAES). Dentre as
tarefas sob a responsabilidade da COAES, destacamos:

Coordenar as equipes de Serviço Social, Psicologia, Saúde e Nutrição, no
sentido de promover a integração das ações institucionais de assistência ao
estudante no âmbito do Campus, a partir de dados sistematizados pelos
referidos setores através do atendimento e acompanhamento ao discente
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RN, 2011a, p. 29).

Na estrutura mais geral da instituição, a COAES se vincula à Diretoria Sistêmica de
Gestão das Atividades Estudantis (DIGAE), essa última tem como função “[...] planejar,
coordenar, executar e avaliar os projetos e atividades relacionados às demandas sociais e
acadêmicas dos estudantes” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RN, 2010a). Atualmente, o cargo de diretoria é exercido por uma
assistente social.
Abaixo, visualizamos o organograma da COAES no Campus João Câmara:
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Figura 2 - Organograma da COAES do IFRN Campus João Câmara

Fonte: Elaboração própria.

Essa estrutura se propõe a ser extensiva a todos os campi do IFRN80, com exceção do
Campus Natal Central, que conta com uma Diretoria de Atividades Estudantis ao invés de
coordenação, por ser o maior campus do IFRN e por possuir um número maior de matrículas
registradas81. Observamos que essa estrutura de atendimento ao estudante diferencia o IFRN
de outras instituições de ensino, principalmente, da rede pública estadual e municipal.
Segundo informações disponíveis no site do Campus João Câmara, no que se refere
aos objetivos e atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à COAES, temos o
seguinte: os setores da área de saúde desenvolvem “[...] ações de prevenção, promoção e
acompanhamento da saúde do aluno, visando garantir, através de suas atividades, a
permanência do discente na escola e o direito à educação” (INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2013c); o serviço de Psicologia objetiva
“[...] contribuir para os processos de educação, saúde e bem-estar dos alunos e das pessoas
direta e indiretamente ligadas ao contexto escolar” (INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2013c); e o Serviço Social “[...] tem por
80

Na estrutura básica de cada campus está prevista a contratação de assistente social, psicólogo, técnico em
enfermagem, médico, odontólogo e pedagogo. Há campus que ainda não possuem todos esses profissionais,
dependendo da prioridade dada à contratação por parte de cada gestor e à liberação de vagas por parte do
governo federal. No caso do Serviço Social, todos os campus contam com, no mínimo, uma profissional da área
e, recentemente, com a liberação de novas vagas pelo Ministério do Orçamento e Planejamento (MPOG),
conforme solicitação da Reitoria do IFRN, todos os campus terão duas assistentes sociais, com exceção do
campus Natal Central, que conta com cinco assistentes sociais, além da incorporação de uma assistente social no
Campus de Educação a Distância e nas ações de atenção à saúde e qualidade de vida do servidor, vinculada à
área de gestão de pessoas da instituição.
81
A título de ilustração, em 2011, o Campus João Câmara registrou o total de 881 estudantes e o Campus
Central 4.533 estudantes. Acrescentamos aqui as matrículas no Integrado PROEJA no Campus João Câmara
não contabilizadas nos números informados anteriormente.
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finalidade principal realizar serviços e ações que viabilizem o direito à educação, garantindo o
acesso e a permanência na escola” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RN, 2013c).
Analisando a estrutura organizacional da Assistência Estudantil, observamos que há
intencionalidade, por parte do IFRN, de que essa área ofereça mais do que benefícios em
forma de auxílio financeiro, por abranger um conjunto de ações e serviços de apoio
psicossocial e pedagógico aos estudantes, tal como proposto por Castro (2006, p. 10):

No caso específico da Política de Assistência ao Estudante, esta deveria
incorporar, além de uma infraestrutura material, suportes de escuta e
pedagógicos para equiparar estudantes com históricos distintos,
independentes de serem ou não cotistas. É importante no debate sobre esta
política a discussão sobre a concepção de assistência, que não deve ser
reduzida a repasse de auxílios materiais.

Contudo, os denominados Programas de Assistência Estudantil sob a responsabilidade
direta do Serviço Social ganham relevância quando se trata de conceituar ou identificar essa
área, e a operacionalização dos mesmos se constitui na principal tarefa desenvolvida pelas
assistentes sociais na instituição, o que coloca o Serviço Social diariamente em contato com
as dificuldades socioeconômicas apresentadas pelos estudantes, como parte da questão social
brasileira, para a continuidade dos estudos.
Sobre esse aspecto, o Conselho Federal de Serviço Social (CONSELHO FEDERAL
DE SERVIÇO SOCIAL, 2011b, p. 58), ao analisar as diferentes manifestações da questão
social na escola aponta que:

Estas demandas não conseguem ser atendidas pelos profissionais que
historicamente tem sua inserção reconhecida nesta política pública.
Professores/as, coordenadores/as pedagógicos/as, diretores/as, secretários/as,
merendeiros/as, inspetores, e muitos outros trabalhadores/as se encontram
em situações com as quais não tem formação para atuar e que extrapolam
suas atribuições. Esta realidade tem prejudicado as finalidades do processo
educacional, tem negligenciado demandas que se colocam como violação de
direitos dos/as educandos/as e tem provocado o adoecimento dos mais
diversos profissionais da educação, em especial os professores/as.

Nesse sentido, é importante considerarmos que:

A atuação do/a assistente social voltada para a garantia do acesso e da
permanência na educação escolar não pode prescindir, portanto, de uma
análise concreta dos discursos que sustentam os diferentes programas,
projetos e ações e de suas vinculações ideológicas aos projetos educacionais
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em disputa na sociedade. Nesta mesma direção cabe a interrogação sobre o
alcance e as condições desse acesso e da permanência (ALMEIDA, 2011, p.
56).

Trata-se de um debate novo, principalmente no âmbito do Serviço Social, mas que
tende a se constituir em uma das pautas de reflexão da categoria, tendo em vista que:

[...] O/A profissional de Serviço Social nos últimos anos tem sido
requisitado [...] para atuar em programas e projetos governamentais e não
governamentais voltados para a garantia do acesso e da permanência na
educação escolarizada. As políticas de cotas e ações afirmativas, as análises
socioeconômicas que subsidiam a isenção de taxas de inscrição e a
destinação de bolsas de estudo, as políticas de assistência estudantil (bolsas,
alimentação, moradia, transporte) [...] são algumas das expressões concretas
de como, ao longo da última década, a questão do acesso e da permanência
na educação escolar tem sido enfrentada a partir da interface da Educação
com diferentes políticas públicas, assim como dos recursos e processos com
os quais os/as assistentes sociais têm lidado (CONSELHO FEDERAL DE
SERVIÇO SOCIAL, 2011b, p. 55).

Analisando a operacionalização dos Programas de Assistência Estudantil no IFRN,
observamos que, nos últimos anos, a instituição vem aumentando os recursos destinados à
rubrica assistência ao educando.
Conforme dados dos Relatórios de Gestão de 2010 (INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2011c, p. 76): “[...] pode-se constatar
que o valor investido com assistência estudantil teve um aumento superior a 100%, de 2009 a
2010 [...]”. Em termos de valores nominais, temos, respectivamente, R$ 1.486.753,38 (um
milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito
centavos) e R$ 3.108.473,00 (três milhões, cento e oito mil, quatrocentos e setenta e três
reais). Vale destacar que no ano de 2009 entra em funcionamento seis novos campi da
instituição, dentre esses o Campus João Câmara.
Já em 2011, os recursos destinados à assistência estudantil no IFRN foram da ordem
de R$ 7.167.816,00 (sete milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais), o
que significou um incremento em torno de 130,59% em relação ao ano de 2010 (INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2012a). Comparando a
evolução do orçamento para a área no período de 2005 a 2011, veremos que, ano a ano, os
valores vêm aumentando progressiva e significativamente, conforme o gráfico abaixo:
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Gráfico 882 - Evolução dos Gastos com Assistência Estudantil no IFRN (20052011)
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Fonte: Elaboração própria, com base nos Relatórios de Gestão do IFRN (2005 a 2011).

Acerca da composição dos recursos destinados à Assistência Estudantil na instituição,
esclarecemos que:

O orçamento institucional do IFRN divide-se em cinco dimensões sendo
uma delas a de “Atividades Estudantis”. Este tópico, por sua vez, abrange
definições orçamentárias para as ações das bolsas institucionais ligadas ao
ensino, a pesquisa e a extensão; as aulas externas; os apoios à participação
de alunos em eventos acadêmicos e de representação de entidades estudantis;
e as ações que estão sob a gestão da assistência estudantil especificamente.
Em relação ao investimento destinado a estas últimas, tem sido focado
principalmente em quatro programas, sendo eles: Bolsa de Iniciação
Profissional, Auxílio Transporte, Alimentação Escolar e Programa de
Fomento aos estudos para os alunos do PROEJA (INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2012c, p. 25).

No que se refere à caracterização e aos objetivos dos programas acima citados no
âmbito do IFRN, o Programa de Iniciação Profissional, regulamentado pela Resolução nº
25/2007, objetiva:

[...] proporcionar ao estudante de baixo poder aquisitivo, com matrícula e
frequência regular na Instituição, apoio financeiro para manutenção de seus
estudos, bem como propiciar uma experiência antecipada da atividade
82

Cabem as seguintes informações complementares: consideramos, no cálculo para o valor total dos recursos de
assistência ao estudante nos anos de 2007, 2008 e 2009, os valores relativos a auxílio financeiro ao estudante e
serviços de pessoa jurídica, pois nesses itens estão agregados os valores destinados a pagamento de bolsas,
diversas, bem como os valores destinados aos programas de alimentação escolar, mediante a contratação de
empresa terceirizada para fornecimento das refeições. Nos demais anos (2005, 2006, 2010 e 2011), não há
detalhamento nos referidos relatórios – somente o valor total destinado à Assistência Estudantil –. Assim, não
temos, a partir dos relatórios analisados, como identificar com precisão o total direcionado às ações acima
mencionadas. Optamos, então, por considerar o valor geral informado pela instituição.
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laboral, criando oportunidade de capacitação que possibilite o
desenvolvimento de atitudes e habilidades inerentes ao exercício de uma
profissão na sociedade83.

O aluno participante desse programa passa a desenvolver atividades de apoio
administrativo, em um total de 15 horas semanais, sob a supervisão de um servidor, que o
acompanha e orienta. As atividades são desenvolvidas no contraturno do horário das aulas. A
contrapartida da instituição é a viabilização de um auxílio financeiro no valor de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais)84 e a inserção do estudante no Programa de Alimentação Escolar,
tendo em vista que o mais comum é o estudante ficar dois turnos corridos na instituição (um
turno em sala de aula e outro nas atividades do programa).
Como vimos na caracterização da demanda pelos Programas de Assistência Estudantil,
em 2011, no Campus João Câmara se inscreveram 112 estudantes no Programa de Iniciação
Profissional, e foram incluídos ao longo do ano 33 estudantes. O estudante que busca a
inserção nesse programa apresenta, em linhas gerais, condições socioeconômicas bastante
precárias, pois significa para muitos a oportunidade de recebimento de ajuda de custo da
instituição para manutenção dos estudos, e até mesmo para auxiliar no custeio de despesas
familiares. Outros a consideram uma oportunidade de experiência profissional. Os relatos a
seguir ilustram as questões apontadas:

Quando eu entrei minha mãe não era aposentada. A dificuldade maior era
essa, que ela não era aposentada, a gente tinha acabado de voltar de São
Gonçalo do Amarante pra vir morar aqui em Touros e lá ela tava sem
emprego. Sem condições de trabalhar, aliás. E sem aposentadoria. Aí a
gente, pra sobreviver, a gente começou a plantar, e era dali que a gente tava
tirando o nosso sustento [...] (ENTREVISTA AT03)85.
No primeiro semestre, quando entrei, já havia muitas apostilas a comprar.
No segundo e no terceiro semestre nem tanto, mas no início foi difícil
porque eram muitas apostilas que os professores pediam e a gente tinha que
bancar. E também eu sempre quis trabalhar e aqui é muito bom porque você
trabalha, eles sabem que você precisa estudar e dão todo o apoio. Trabalho
só três horas. Seria diferente se eu arrumasse trabalho no comércio daqui,
né? Aqui tem mais emprego na área do comércio e ele explora muito. Como

83

http://portal.ifrn.edu.br/alunos/arquivos/Programa%20de%20Bolsa%20de%20Iniciacao%20ao%20Trabalho.pdf
84
Atualmente, o valor do auxílio financeiro é R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Esse valou passou a vigorar
no ano de 2013 e significou um reajuste menor que 10%, em um intervalo de dois anos.
85
O estudante entrevistado fez parte do Programa de Iniciação Profissional e do Programa de AuxílioTransporte. Sua participação nesse último ocorreu pela ausência de transporte escolar no horário das atividades
do Programa de Iniciação Profissional.
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iria estudar com o dia todo tendo que trabalhar? Então aqui é bem melhor
(ENTREVISTA AE03)86.

A Deliberação nº 04/2010 – CONSEPEX, do IFRN, reforça que para a concessão do
auxílio e a inserção do estudante no Programa de Iniciação Profissional, esse deve “[...] deter
o padrão determinado pela caracterização socioeconômica e apresentar a documentação
comprobatória, para confirmar e completar as informações”.
Portanto, a inserção do estudante se dará mediante avaliação socioeconômica realizada
pelo Serviço Social e, em virtude de a demanda ser sempre maior que a oferta, os critérios de
seleção tendem a identificar os estudantes com o perfil social mais pauperizado.
Com relação ao Programa de Auxílio-Transporte, na Resolução nº 16/2007 temos a
seguinte definição:

Programa de Assistência Estudantil que consiste na concessão de um
quantitativo de (50%) de passe escolar por mês, garantidos por meio de um
valor monetário fixo (de acordo com o custo da passagem estudantil
vigente), para alunos que necessitem desse tipo de benefício para realizar o
trajeto casa-CEFET-RN-casa (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA, 2007, p. 3).

Na Deliberação nº 04/2011, mais recente, a cobertura dos gastos com transporte pode
ser parcial ou total, nesse caso, dependerá da indicação apontada no Parecer do Serviço
Social. Dentre os requisitos para a concessão do auxílio, além da referência ao perfil
informado pelo estudante na caracterização socioeconômica, temos que este não deve “[...] ser
beneficiado por outras ações de iniciativa municipais ou estaduais que lhe garantam as
condições de locomoção e acesso à instituição” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2011a).
Esse último requisito impõe restrição incompatível à realidade de muitos estudantes
que buscam o apoio financeiro do programa, pois diversas são as situações apresentadas,
desde estudantes que contam com a oferta parcial do transporte cedido pela prefeitura ou
estudantes que, mesmo contando com o esse tipo de transporte, necessitam da utilização de
outros meios por residirem em locais distantes da rota realizada pelo transporte escolar, tal
como relatado por um estudante participante do programa: “[...] Bom, da localidade onde eu

86

Esse estudante foi selecionado para a entrevista como participante do Programa de Alimentação Escolar, com
base na relação de 2011. As entrevistas foram realizadas em 2012 e, nesse período, o estudante estava
participando do Programa de Iniciação Profissional, por isso a referência às condições de inserção e
participação neste último.
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moro até onde passa o carro, o ônibus, por volta de R$ 10,00 pra ir deixar, ou R$ 10,00 só pra
ir buscar, no caso, R$ 20,00 por dia” (ENTREVISTA AT06).
O Programa de Alimentação Escolar não possui regulamento próprio. Na Deliberação
nº 04/2011, não é feita referência ao mesmo, pois essa deliberação objetiva detalhar as
condições e exigências relacionadas ao repasse de auxílio financeiro a estudantes. Na prática,
esse programa funciona através da oferta do serviço de alimentação, nas modalidades almoço
e janta, e se diferencia da chamada merenda escolar (que se caracteriza mais como lanche) 87.
A oferta do Programa de Alimentação Escolar no Campus João Câmara ocorreu em
08/11/2011, diferentemente dos outros programas de Assistência Estudantil, que foram
implantados logo no início do funcionamento do campus.
Conforme o detalhamento sobre a demanda e oferta dos Programas de Assistência
Estudantil no Campus João Câmara, em 2011, foram ofertadas, por dia, 96 refeições. Parte
das refeições é destinada aos bolsistas dos programas institucionais, sobretudo os
participantes do Programa de Iniciação Profissional. Os critérios utilizados para a inserção dos
demais participantes, com base nos relatos registrados nas entrevistas, são, basicamente:
participação em atividades extracurriculares e a impossibilidade de realização da refeição em
casa, em virtude do horário de saída do transporte escolar, dentre outros, considerando as
condições socioeconômicas dos estudantes. Vejamos alguns dos relatos que abordam os
assuntos acima mencionados:

[...] eu fazia um curso de teatro no campus e precisava que a gente viesse
pela manhã. Não só pra mim, mas pra outros alunos do curso, ficava difícil a
gente ter que pagar almoço em restaurante. Às vezes, a gente não tinha o
dinheiro ou mesmo era muito caro, aí a gente decidiu falar com a assistente
social da época pra saber se tinha como a gente ser beneficiado pelo auxílioalimentação. Aí, ela orientou a gente com os termos que a gente teria que
fazer, os documentos e inscrições. A gente fez, e fomos beneficiados. Aí,
quando o curso acabou, a gente não teve mais o benefício. A gente só tinha a
partir do momento que a gente frequentava o curso (ENTREVISTA AE05).
Como eu moro em São Miguel do Gostoso, que é um lugar longe, a gente
almoçava muito cedo, e às vezes nem dava tempo de almoçar. A maioria das
pessoas de São Miguel conseguiu a bolsa [...] entre 24 e 26, e todos eles
conseguiram. Outros depois entraram e também conseguiram
(ENTREVISTA AE04).

O Programa de Fomento aos Estudos do PROEJA é respaldado pela Resolução nº
10/2008 – CEFET (RN), na qual é caracterizado como de Assistência Estudantil, e tem como
87

A merenda escolar passou a ser ofertada no Campus João Câmara no primeiro semestre letivo de 2012.
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objetivo:
Art. 2º – contribuir para a permanência do estudante no CEFET-RN e para a
melhoria do seu desempenho acadêmico, por meio da concessão de auxílio
financeiro para manutenção de seus estudos, visando o custeio
complementar de despesas com transporte, alimentação e aquisição de
material didático. 88

A “Bolsa PROEJA”, mais comumente denominada, era o único programa de apoio ao
estudante, na modalidade de repasse de auxílio financeiro no IFRN, que não estabelecia
critérios socioeconômicos ou de rendimento acadêmico para concessão aos estudantes, uma
vez que era destinado a todo estudante com matrícula e frequência regular na instituição. O
auxílio financeiro era no valor de R$ 100,00 (cem reais), destinado a estudantes dos cursos
técnicos integrados (PROEJA) e dos cursos de Formação Iniciação Continuada (PROEJA
FIC), articulados à Educação de Jovens e Adultos. O total de parcelas durante o período letivo
variava, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, sendo que a indicação apontada
na Resolução nº 10/2008 – CEFET (RN) indicava que as parcelas deveriam ser mensais
correspondentes aos meses de aulas, portanto, em torno de 10 parcelas, por ano letivo.
Entretanto, a partir da Deliberação nº 04/2011, houve modificação no critério para o
acesso, retomando a avaliação socioeconômica como critério para concessão do auxílio.
Assim, o repasse do auxílio financeiro do estudante ocorreria mediante os seguintes
requisitos:

a) ter matrícula e frequência efetiva em curso do IFRN;
b) deter o padrão determinado pela caracterização socioeconômica e
apresentar a documentação comprobatória, para confirmar e complementar
as informações;
c) não possuir vínculo empregatício;
d) não possuir vínculo com outra instituição de ensino (INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2012c, grifos
nossos).

É importante resgatarmos alguns elementos presentes na discussão institucional que
promoveu a alteração na forma do repasse do auxílio financeiro aos estudantes do PROEJA.
Antes de 2011, os recursos destinados ao Programa de Fomento aos Estudos do
PROEJA eram liberados pelo MEC, por meio de Plano de Trabalho específico, e não eram
contabilizados no montante de recursos da Assistência Estudantil. A partir de então, o valor
88

http://portal.ifrn.edu.br/alunos/arquivos/Regulamento%20do%20Programa%20de%20Assistencia%20Estudantil
%20%20-%20PROEJA.pdf
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da “Bolsa PROEJA” passa a compor o orçamento geral destinado à assistência estudantil. A
alteração na forma de disponibilização do recurso à instituição contribuiu para a elevação
observada no valor total dos Recursos da Assistência Estudantil no referido ano, em torno de
130% em relação ao ano anterior, conforme visualizamos anteriormente.
Sobre essa questão, destacamos:

Em 10 de fevereiro de 2011, a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica, por meio da Diretoria de Formação de Políticas de Educação
Profissional e Tecnológica, encaminha aos dirigentes das instituições da
Rede Federal o ofício circular n°. 21/2011-DPEPT/SETEC/MEC, no qual
informa que de 2008 a 2010 as matrículas em cursos PROEJA mais do que
triplicaram, levando-os a reconsiderar a forma como estava sendo feito o
repasse dos recursos da assistência ao estudante PROEJA. Informa, também
que, a partir de 2011, os recursos destinados ao estudante do PROEJA
deverão ser retirados diretamente do orçamento dos institutos federais. A
justificativa para isso foi o aumento significativo dos recursos destinados à
assistência aos estudantes da Rede Federal, aumento esse, segundo
informado no ofício, efetuado para também atender o público PROEJA
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RN, 2012c, p. 6).

Observamos que a mudança na forma do repasse do auxílio financeiro ao estudante do
PROEJA ocorre, principalmente, em razão da contenção dos recursos frente ao aumento de
matrículas nessa modalidade de ensino. O impacto dos recursos destinados ao PROEJA
repercutiu na contenção da oferta para os demais programas de Assistência Estudantil. A
saída encontrada privilegiou a avaliação socioeconômica para a concessão do benefício.
Destacamos que a distribuição dos recursos da Assistência Estudantil entre os diversos
campi existentes no IFRN é realizada pela DIGAE, mediante solicitação oficializada pela
Direção-Geral de cada unidade, através do Planejamento Anual, onde constam os programas
que serão ofertados, o quantitativo de estudantes que se pretende atender e as justificativas
para as solicitações apresentadas. Esse é um momento de negociação entre a DIGAE e os
campi, mas, na elaboração do planejamento, as assistentes sociais têm papel fundamental,
pois possuem as informações sobre o perfil dos estudantes e os dados sobre as demandas para
a Assistência Estudantil.
Como a instituição, de uma forma geral, atua no nível da educação básica, através dos
cursos de ensino médio e técnicos, e na graduação e pós-graduação, agrega uma diversidade
significativa de cursos e modalidades de ensino 89. No caso do Campus João Câmara, em

89

Para o conhecimento detalhado dos níveis, cursos e modalidades de ensino oferecidos pelo IFRN, sugerimos a
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2011, registraram-se matrículas nos seguintes níveis e modalidades de ensino:

Tabela 10 - Matrículas em 2011 por nível e modalidade de ensino no IFRN Campus João Câmara
Licenciatura

Pós-Graduação

102

92

Técnico

Técnico

Técnico

Integrado

Integrado EJA

Subsequente

311

158

218

TOTAL
881

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório de Gestão 2011.

Essa característica da instituição a diferencia de antemão das universidades, uma vez
que o ensino nessas instituições é majoritariamente centrado na graduação e pós-graduação,
concentrando estudantes em uma determinada faixa etária, dentre outros.
Assim, a diferenciação da faixa etária dos estudantes do IFRN é uma característica
marcante que coloca demandas sociais e pedagógicas bem diversas à instituição 90. Do ponto
de vista pedagógico, o qual não iremos nos deter neste trabalho, destacamos que, no caso dos
estudantes do Ensino Médio Integrado (EMI), são observadas mudanças bastante
significativas, as quais:

[...] são amplas e intensas. Em primeiro lugar, a mudança do ensino
fundamental para o ensino médio implica estudar novas disciplinas como
Física, Química, Biologia, Filosofia, entre outras, as quais não fazem parte
do currículo do ensino fundamental como disciplinas específicas. Além
disso, até mesmo nas disciplinas do ensino médio que são estudadas como
tal no ensino fundamental há mudanças significativas em função do
necessário aprofundamento de estudos que é próprio do EM. Some-se a isso
a mudança da própria escola, pois, como o IFRN não oferece ensino
fundamental, todos que ingressam no EMI são provenientes de distintas
escolas. Tanto para os que vêm de escolas privadas como para aqueles
provenientes da esfera pública, as mudanças são muito intensas
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RN, 2011b, p. 71).

Outra característica importante que deve ser considerada é a maior capilaridade
leitura do documento “Carta de Serviços ao Cidadão”, especificamente, no item “Cursos oferecidos”.
Disponível em: <http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/carta-de-servicos-ao-cidadao/carta-de-servicosaocidadao/view>.
90
Cada região do Estado possui características bem específicas; cada curso, por sua vez, absorve um
determinado perfil de estudantes, a saber: os cursos de ensino médio regular são predominantemente
constituídos por adolescentes entre 14 a 18 anos de idade; no ensino médio PROEJA, temos um público
majoritariamente constituído por jovens e adultos, em sua maioria com trajetórias escolares marcadas pela
descontinuidade; e nos cursos tecnólogos, subsequentes e de ensino superior, são absorvidos também estudantes
jovens e adultos, muitas vezes já inseridos no mercado de trabalho, e, em algumas situações, já tendo concluído
algum curso de nível superior ou cursando-o paralelamente.
.
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institucional do IFRN nos territórios regionais. A expansão programada privilegiou a
interiorização, fazendo com que o IFRN se faça hoje presente nas regiões mais importantes do
Estado, o que avaliamos como extremamente positivo.
Com isso, “[...] cada unidade está se desenvolvendo em meio a realidades sociais,
políticas e econômicas distintas e com grupos de profissionais também diferenciados”
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN, 2011b, p.
36). No Campus João Câmara, tendo como referência o cadastro nos Programas de
Assistência Estudantil em 2011, a instituição atingiu um público oriundo de 20 municípios
distintos, a maioria da Região do Mato Grande.
Nesse novo contexto institucional, se, há alguns anos, o público majoritário do IFRN
eram os adolescentes, atualmente é constituído também por jovens, adultos e trabalhadores,
em geral. No Campus João Câmara, o percentual de adolescentes em relação ao conjunto de
estudantes matriculados em 2011 é de 35%, representando um pouco mais de um terço dos
estudantes matriculados.
Essa diferenciação de faixa etária e de perspectivas quanto às possibilidades de
inserção no mundo do trabalho, coloca muitos desafios à instituição no que se refere à
elaboração das propostas pedagógicas e curriculares e à estruturação de serviços de apoio aos
estudantes, dentre os quais se destacam os programas de assistência estudantil.
Portanto, as discussões acerca da merenda e do transporte escolar para estudantes do
ensino médio, programas de apoio aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), as
demandas dos estudantes dos cursos de graduação, bem como as características regionais do
conjunto de cidades onde se situam os campi do IFRN são questões muito particulares à
instituição e, em especial, ao Campus João Câmara, considerando a realidade social e
econômica da Região do Mato Grande.
Tendo como base as entrevistas realizadas na pesquisa de campo, ressaltaremos a
seguir, a partir do ponto de vista dos estudantes entrevistados, o entendimento e as
expectativas que possuem em torno dos Programas de Assistência Estudantil. A pergunta
buscou abordar o entendimento para cada entrevistado sobre a finalidade dos Programas de
Assistência Estudantil. No primeiro relato, de um estudante participante do Programa de
Auxílio-Transporte, residente em uma comunidade rural, esse destacou:

No meu caso é importante [...] porque como eu não tenho condições de estar
pagando R$ 30,00 todos os dias e também não querendo ficar em casa de
família porque passar dois meses ou um mês é ruim. Como eu tenho criança
[...] já deixo com minha irmã à noite. Aí para passar o dia e voltar no outro
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dia fica muito cansativo, tanto pros meninos, quanto pra mim, né?
(ENTREVISTA AT07).

A inserção no Programa para o estudante acima não somente significou a continuidade
de frequência à escola, mas também lhe permitiu organizar melhor o tempo para as outras
tarefas, de ordem pessoal. Caso contrário, as dificuldades não seriam somente financeiras,
mas também pessoais.
Para outro estudante, a participação no Programa de Iniciação Profissional é avaliada
da seguinte forma:

Pra mim é muito importante porque foi através dessa bolsa que eu consegui
comprar meu computador, minha impressora, eu comprei máquina digital.
Tudo através da bolsa trabalho, e ainda paguei apostila, transporte. Tudo eu
pagava com esse dinheiro (ENTREVISTA IP01).

Esse relato exemplifica um aspecto abordado anteriormente referente ao apoio
institucional, em forma de auxílio, para aquisição de materiais e itens relacionados ao estudo.
O estudante acima talvez não tenha a necessidade do transporte escolar, por ter esse serviço
disponível em sua cidade, ou ainda não necessite com regularidade da inserção no Programa
de Alimentação Escolar, por morar em local próximo ao campus.
Mas, por outro lado, o auxílio financeiro viabilizado através do Programa de Iniciação
Profissional, é relevante em outros aspectos da sua formação educacional.
Analisando de uma forma mais geral, temos outra afirmação:

Pra mim, assistência estudantil nada mais é do que um apoio, um auxílio ao
qual você vai ter possibilidade de estar sempre na instituição, porque ele está
arcando com essas despesas que você poderia ter. É uma base pra todos.
Você deixa de gastar o dinheiro que você traz de casa, o maior sacrifício dos
pais, já que a instituição oferece, entendeu? É bacana, esse projeto
(ENTREVISTA AE02).

Outro relato evidencia a necessidade da Assistência Estudantil, tendo em vista as
características de uma instituição nos moldes do IFRN, bem como os diversos locais de
moradia dos estudantes, na medida em que o entrevistado pontuou os seguintes aspectos:

Eu acho que numa escola como o IFRN tem que ter esse suporte, né? Porque
a maioria dos alunos não é daqui, então muitos não têm o transporte pra vir,
muitos não têm o dinheiro pra lanchar todos os dias... Então é muito
importante a inclusão desses projetos. Como o nome já diz, o projeto de
assistência estudantil é pra dar assistência àquele aluno carente ou não. Por
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exemplo: eu preciso ficar aqui pela noite pra fazer um trabalho e eu não
tenho dinheiro pra lanchar ou comprar janta. Colocando o meu nome, já fica
mais simples. Se não tivesse isso, eu creio que muitos alunos desistiriam
porque tem muitos de lugares muito carentes, que mal conseguem manter os
próprios estudos e saem. Com isso, eu acho que estimula mais, dá mais
qualidade de opção pros alunos (ENTREVISTA AE04).

Tendo como referência os relatos em destaque, fica evidente que a concretude do
direito à educação exige do poder público e das instituições de ensino a efetivação de ações
para além da relação mediada entre o professor e o aluno. Em outros termos, isso implica ao
Estado “[...] criar as condições para que o direito à educação seja de fato efetivado [...]”
(CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2001a).
É importante ressaltar que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira
(LDBN/1996) afirma em seu Artigo 3º que o direito à educação pressupõe assegurar, dentre
outros, igualdade nas condições de acesso e de permanência nas instituições de ensino.
O entendimento expresso no Plano de Assistência Estudantil do IFRN91, aprovado por
meio da Resolução nº 23/2010-CONSUP, define a Assistência Estudantil como uma “[...]
estratégia de reduzir os efeitos das expressões da questão social no âmbito escolar [...]
concebendo-a como um direito social dos estudantes para o acesso, a permanência e a
conclusão do curso [...]” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RN, 2010a).
No que se refere ao público prioritário, registramos:

[...] terá prioridade no atendimento os estudantes pertencentes a grupos
sociais específicos, quais sejam: oriundos de escola pública, famílias de
baixa renda, principalmente as integrantes dos programas sociais do governo
federal [...] (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RN, 2010a).

Constatamos que não há divergências na forma de condução dos programas de
Assistência Estudantil pelo IFRN, bem como pelo Campus João Câmara, em relação ao que
vem sendo pontuado nos documentos nacionais. Além do Plano de Assistência Estudantil, a
instituição operava através de um conjunto de outras resoluções, destacadas ao longo do

91

Os programas ofertados pela instituição estão dentro do rol previsto no Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES, a saber: Programa de Auxílio-Transporte; Programa de Bolsa de Iniciação ao Trabalho; o
Programa de Bolsa de Estudo dos Cursos de Idiomas; Programa de Assistência Estudantil de Fomento aos
Estudos do PROEJA; Programa de Assistência Estudantil Bolsa Fiscalização de Concurso; Programa de
Auxílio-Alimentação, Programa de Fardamento Escolar e Atenção à Saúde do Estudante.
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texto92.
Cada programa objetiva atender uma determinada demanda estudantil, tal como a
alimentação escolar, o transporte, o acesso gratuito a cursos de idiomas e, de forma geral, as
necessidades de custeio das despesas escolares; outros objetivam, ainda, atender demandas
institucionais como, por exemplo, a disponibilização de fiscais para os processos seletivos
promovidos pela instituição e, em particular, bolsista de apoio técnico-administrativo,
suprindo carências relacionadas à inexistência de número suficiente de servidores efetivos no
quadro. Entretanto, todos são configurados como Programas de Assistência Estudantil,
mesmo esses últimos, que estão mais relacionados às demandas institucionais.
O Programa de Iniciação Profissional, por exemplo, voltado a recrutar bolsistas de
apoio administrativo, utilizando como principal critério as condições socioeconômicas dos
estudantes, não estabelece relação direta com a área de formação dos cursos ofertados. No
Campus João Câmara, por exemplo, em 2011, estavam em funcionamento turmas dos cursos
técnicos em Cooperativismo e Informática; e o curso de licenciatura em Física. À exceção dos
laboratórios de informática, onde os bolsistas têm a possibilidade de atuar diretamente em
questões relacionadas a sua formação, caso sejam estudantes do curso de Informática, sob a
supervisão de profissional da área, nos demais setores, há incompatibilidade entre as tarefas
executadas e a formação escolar, pois as atividades desenvolvidas são de cunho burocrático,
administrativo.
Vimos pelos relatos dos estudantes entrevistados que o auxílio financeiro recebido é
relevante para o custeio de despesas relacionadas aos estudos, funcionando como uma espécie
de bolsa de estudos. Vimos, também, que mesmo o valor do auxílio financeiro, de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais), ser bem abaixo do salário-mínimo vigente em 2011, no valor de
R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), as condições de trabalho no Programa de
Iniciação Profissional são diferenciadas em relação, por exemplo, ao comércio local, uma vez
que o trabalho nesse setor inviabiliza, na maioria das vezes, a conciliação com o estudo, se
apresentando também como uma possibilidade de adquirir experiência profissional e
incrementar o currículo, com vistas a uma colocação no mercado de trabalho.
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Sinteticamente, destacamos: Resolução nº 16/2007 – Programa de Auxílio-Transporte; b) Resolução nº
25/2007 – Programa de Bolsa de Iniciação ao Trabalho; c) Resolução nº 26/2007 – Programa de Bolsa de
Estudo dos Cursos de Idiomas; d) Resolução nº 10/2008 – Programa de Assistência Estudantil de Fomento aos
Estudos do PROEJA; e) Resolução nº 11/2008 – Programa de Assistência Estudantil Bolsa Fiscalização de
Concursos do CEFET-RN; e a f) Deliberação nº 04/2011 – CONSEPEX, esta última se refere ao Regulamento
do Programa Institucional de Bolsas do IFRN. Não fizemos até aqui referência ao Programa de Bolsas do
Curso de Idiomas porque, no ano de 2011, o Campus João Câmara não ofertava cursos nessa área com
pagamento de mensalidades. Mas, onde há a oferta, a seleção dos bolsistas é feita pelo Serviço Social, nos
moldes da avaliação socioeconômica.
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Pra mim, os programas de assistência estudantil é muito beneficente (sic),
assim, para os alunos porque como a gente vê em outras escolas é muito
difícil ter, né, enquanto aqui no IFRN tem. Eles ajudam muito os alunos e até
como eu já disse até no próprio aprendizado [...]. [...] O aprendizado eu acho
que é assim: para você conseguir no mercado de trabalho, você já ter tipo
uma experiência para você entrar nele. Uma experiência profissional
(ENTREVISTA IP03).

Do ponto de vista dos estudantes inseridos nos Programas de Assistência Estudantil,
prevaleceram os aspectos positivos na avaliação sobre a operacionalização dos mesmos, até
porque necessitavam de apoio institucional para o atendimento de demandas específicas e a
inserção nos programas, parcial ou totalmente, vem suprindo essas necessidades.
Nas questões problemáticas apontadas pelos estudantes, destacamos no Programa de
Iniciação Profissional a relação de conflito com o servidor responsável, vejamos:

[...] tinha servidor que eles, pelo fato da gente estar ali, ele sabia que a gente
precisava estar ali, tinha deles que queria tipo humilhar, entendeu? Queria
passar por cima da gente. Eu, por exemplo, teve um chefe meu, esqueci até o
nome dele, que foi pra Aracati... Eu fiquei com a servidora, no caso, no
canto dele, né, aí eu tive tanta raiva com essa pessoa que me humilhou tanto
nesse dia que eu peguei a chave lá no setor acadêmico e me tranquei dentro
de uma sala e fiquei lá até o horário dela ir embora. Eu me senti um trapo,
sabe? (ENTREVISTA AT03).

Para o estudante, a relação conflituosa e de humilhação a que se sentiu submetido
ocorreu em virtude de sua condição social, por estar claro que o mesmo “necessitava”
permanecer no programa.
Outra questão apontada foi o pouco valor do auxílio financeiro recebido, insuficiente
para o custeio das despesas com o transporte escolar, pois, conforme o relato do estudante:
“[...] não é nem a metade do que eu gasto. Eu ainda gasto mais porque tem vezes que venho
pra cá pela manhã e no fim das contas acabo pagando mais [...]” (ENTREVISTA AT05).
No que se refere, por exemplo, à reflexão em torno dos critérios socioeconômicos
utilizados para selecionar os estudantes cadastrados nos Programas de Assistência Estudantil,
prevaleceu o entendimento de que a condição socioeconômica dos estudantes é o principal
aspecto a ser considerado. A título de ilustração, destacamos:

Olha, eu acho a seleção bem eficaz, pelo fato deles selecionarem realmente
as pessoas que estão precisando. No meu caso, eu fui selecionado e esperava
isso, porque minha condição social é favorável à bolsa. O processo seletivo

129

se dá pelas características sociais das pessoas, realmente. Eu acho isso
eficaz, porque eles procuram buscar a realidade do indivíduo. Você tá
passando por quê? Qual a dificuldade que você tem em não pagar isso?
Porque você não tá com condições de arcar com as despesas escolares,
entendeu? Nesse patamar de questionário, de inscrição, da ficha que você
responde lá, as características sociais, eu acho muito eficaz (ENTREVISTA
AE02).
Eu tenho mais conhecimento dos critérios do “Bolsa Alimentação”. Não sei
bem o critério do auxílio-transporte, mas acredito que seja quando o aluno
não tem condições de pagar pra vir, quando a prefeitura não viabiliza o
transporte. Eu acho interessante, pois dizem que não é obrigação das
prefeituras mandarem o carro, mas as prefeituras que mandam já dispensam
aqueles alunos de receberem o auxílio, então já se inclui em outro projeto.
Inscrevi-me no de alimentação, e pelo que eu me lembre, a regra era ter
renda baixa, e exigia comprovante de renda e a justificativa. Renovei a
justificativa e consegui novamente. Minha principal justificativa era a
distância. Porque como saímos às 11h, temos que nos arrumar por volta das
10h30min. Como tínhamos que comer antes disso, já chegávamos aqui com
fome. Eu tinha que me virar e trazer de casa alguma coisa. [...] Acho esses
critérios normais. Não se pode incluir qualquer aluno. Não pode deixar
aquele com renda boa tomar a vaga do que precisa. Acho correto esse
critério de avaliação para checar se o aluno realmente tem a necessidade de
estar no programa (ENTREVISTA AE04).

Por outro lado, os estudantes apontaram a necessidade de ampliação das vagas e a
inclusão de estudantes, considerando a necessidade do serviço e não somente a condição
socioeconômica, destacando que: “[...] o critério ideal deveria levar em consideração as
pessoas que têm mais gasto com o transporte, não necessariamente pra quem é mais humilde.
[...] quem não tivesse transporte seria incluso” (ENTREVISTA AT05).

4.2 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA: QUE
POLÍTICA TEMOS?
Do ponto de vista das condições socioeconômicas dos estudantes incluídos nos
Programas de Assistência Estudantil no IFRN Campus João Câmara, os dados revelados nas
entrevistas e no perfil socioeconômico dos estudantes cadastrados em 2011 apontam para um
quadro de condições de vida marcada pela pobreza e por inúmeras dificuldades sociais e
econômicas, revelando que o número de estudantes a ser coberto pela Assistência Estudantil é
maior que a capacidade institucional apresentada naquele momento.
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Por outro lado, a avaliação socioeconômica, no caso dos estudantes incluídos no
Programa de Alimentação Escolar e Auxílio-Transporte, contextualizou as demandas
apresentadas e as demais problemáticas vivenciadas no processo de aprendizagem dos
estudantes.
Avaliamos que a questão central na operacionalização dos Programas de Assistência
Estudantil no IFRN Campus João Câmara é o fato de a normatização institucional focar no
estudante em situação de vulnerabilidade social, sem apontar a perspectiva de ampliação das
ações como parte do processo de universalização de direitos relacionados às condições
objetivas de permanência na escola.
Analisando a Deliberação nº 04/2011, que traz o conteúdo mais atualizado sobre os
programas de Assistência Estudantil no IFRN, observamos que a instituição define os auxílios
financeiros direcionados aos estudantes em duas modalidades de bolsas: bolsas acadêmicas
(Iniciação Científica, Extensão e Tutoria) e bolsas de apoio ao estudante (AuxílioTransporte; Fiscalização de Processos Seletivos; Iniciação Profissional; Auxílio Financeiro
para participação em eventos/atividades acadêmicas e representação estudantil; e de Fomento
aos Estudos do PROEJA).
De forma geral, para todas as modalidades de bolsas, três requisitos são fundamentais:
1) a matrícula e frequência regular; 2) Não possuir vínculo empregatício e 3) não ser
beneficiário de nenhum outro tipo de recurso financeiro disponibilizado pelo IFRN, exceto a
participação no Programa de Alimentação Escolar, uma vez que, conforme vimos, parte dos
estudantes participantes desse programa é bolsista de algum programa institucional.
Em relação ao auxílio financeiro para participação em atividades/eventos acadêmicos
e de representação estudantil, não são estabelecidos critérios socioeconômicos para concessão
do benefício, nem exigido determinado desempenho acadêmico, pois, como o próprio nome
sugere, tal auxílio é direcionado à viabilização da participação estudantil em encontros,
seminários, congressos, dentre outros, bem como ao custeio das aulas de campo promovidas
pelos docentes da instituição. Nesse sentido, se faz necessária matrícula e frequência regulares
e a real participação dos estudantes nessas atividades, sendo que para os congressos
científicos é exigida aprovação de trabalho acadêmico 93.
Além desses requisitos, cada modalidade de bolsa elenca outros requisitos específicos
e, para as bolsas de apoio ao estudante, a inclusão se dará, dentre outros, mediante

93

É importante ressaltar que nem todas as solicitações de participação em eventos científicos são atendidas pela
instituição, já que essas dependem do recurso disponível em cada ano letivo. Com relação às aulas de campo, é
feito um planejamento anual pelos docentes e Diretoria Acadêmica de cada campus.
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apresentação, por parte do estudante, de padrão determinado pela caracterização
socioeconômica, isto é, que o aluno se encontre em situação de vulnerabilidade social,
priorizando aqueles que apresentem maiores dificuldades socioeconômicas, conforme a
avaliação efetuada pelo Serviço Social.
Frente à demanda crescente por Programas de Assistência Estudantil observada no
IFRN, a equipe de assistentes sociais da instituição elencou um conjunto de situações que
caracterizam os perfis dos estudantes cadastrados nos programas, com vistas à avaliação
socioeconômica e a definição do perfil prioritário para inserção nos programas, conforme
visualizamos na tabela abaixo:

Tabela 11 - Caracterização social dos estudantes para fins de avaliação socioeconômica e inserção
nos Programas de Assistência Estudantil do IFRN

Grupo de estudantes na Situação
socioeconômica I

Grupo de estudantes na Situação
socioeconômica II

Grupo de estudantes na Situação
socioeconômica III

Constitui-se no primeiro grupo prioritário para inclusão nos
programas de assistência estudantil, pois apresenta um
contexto familiar marcado por profunda precariedade social
e econômica. Alguns Indicadores: a) renda familiar per
capita inferior a ½ salário mínimo, b) egresso de escola
pública, oriundo do PROITEC/Cotas; c) beneficiário do
Programa Bolsa Família; d) provedores financeiros inseridos
em trabalhos precarizados ou subempregos (mercado
informal), dentre outros.
Constitui-se no segundo grupo prioritário para inclusão nos
programas de assistência estudantil. Alguns indicadores: a)
renda per capita acima de ½ salário mínimo até 1 e ½
salário; b) estudantes oriundos de escola pública ou de
escola particular, com bolsa de estudo; c) provedores
financeiros inseridos em atividades com baixa valorização
social (por exemplo: ASG, merendeira, copeira, mototaxista,
pescador, agricultor, empregada doméstica, gari) e com
pouca perspectiva de mobilidade social, dentre outros.
Neste grupo, estão os estudantes com condição
socioeconômica mais estável, porém vivenciam situações
que absorvem parte significativa do orçamento familiar.
Alguns indicadores: a) renda per capita acima de 1 e ½
salário mínimo; b) estudantes oriundos de escola pública ou
de escola particular; c) provedores financeiros inseridos em
atividades com maior valorização social e estabilidade; d)
comprometimento da renda familiar com:
aluguel/financiamento de imóvel próprio, tratamento de
saúde, dentre outros.

Fonte: Cruz et al. (2013).

Destacamos que para a equipe de assistentes sociais do IFRN se faz necessário
sistematizar periodicamente os indicadores das condições de vida, reavaliando-os e
problematizando-os, com vistas a tornar a caracterização socioeconômica mais próxima da
realidade dos estudantes e evitar o entendimento de que as situações consideradas na
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definição de cada grupo são estanques e servem como “modelo”.
Como na atual configuração da Assistência Estudantil no IFRN compete ao Serviço
Social definir quem é ou não incluído nos programas, a partir da avaliação socioeconômica, as
assistentes sociais entendem que o critério de renda não pode ser superior às necessidades
sociais, que o estudante deve ser considerado em seu contexto social e econômico. Assim,
afirmam que a sistematização dos dados da vida dos estudantes deve ir além das informações
contidas no formulário da caracterização socioeconômica, sendo necessário utilizar os
registros dos atendimentos, visitas domiciliares, dentre outros (CRUZ et al., 2013).
A partir dos elementos até aqui elencados, observamos que o IFRN efetua uma
diferenciação no que se refere aos programas institucionais com recursos da rubrica
assistência ao educando, diferenciando bolsas acadêmicas e bolsas de apoio ao estudante ou
de assistência social, essas últimas, junto com o Programa de Alimentação Escolar,
concentram a maioria dos recursos destinados da assistência ao educando 94.
No Plano de Assistência Estudantil (2010), por exemplo, o IFRN informa que ofertará
aos estudantes bolsas de ensino, pesquisa, extensão e assistência social95; já na Deliberação
nº 04/2011, temos as bolsas acadêmicas, que agrupam as bolsas de monitoria, pesquisa e
extensão, cujo objetivo é possibilitar “[...] ao estudante o desenvolvimento de atividades
acadêmicas que contribuam para a sua formação pessoal e profissional”, e as bolsas de apoio
ao estudante, que visam “[...] proporcionar ao estudante em situação de vulnerabilidade
social apoio para sua permanência e a qualidade de sua formação no IFRN”.
Frente a essa diferenciação operada pela instituição, observamos que a mesma, no que
se refere à distribuição dos recursos de assistência ao educando, executa programas de duas
principais naturezas: uma de enfrentamento às dificuldades socioeconômicas, estabelecendo
como principal diretriz para o acesso a condição de estudante “carente”, pauperizado, tendo
na avaliação socioeconômica realizada pelo Serviço Social o critério para a concessão; outra
de incentivo ao desenvolvimento intelectual, por meio da inserção de estudantes em projetos
de pesquisa, de ensino e extensão, tendo como principal diretriz para o acesso o estudante
apresentar um bom desempenho acadêmico.
Em síntese, podemos inferir, a partir da leitura dos documentos institucionais do
94

Nos Relatórios de Gestão disponíveis à consulta pública, no site institucional, não é possível ter acesso ao
detalhamento da distribuição dos recursos de assistência estudantil por programa, o que inviabiliza uma análise
mais detalhada dos valores destinados às bolsas de apoio ao estudante e às bolsas acadêmicas.
95
Nessas últimas, é de responsabilidade do Serviço Social a realização da avaliação socioeconômica, com vistas
à inclusão de estudantes, são elas também que são caracterizadas em outros momentos do próprio documento
como aquelas genuinamente de assistência estudantil. A nosso ver, são indicações dessa natureza que apontam
para a existência de uma caracterização confusa do vínculo dos programas de assistência estudantil com a
Política de Educação.
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IFRN que tratam da assistência ao estudante, que: a) frente ao aumento de vagas e matrículas
na instituição registradas nos últimos anos, a instituição reconhece e se empenha em viabilizar
as condições necessárias para a permanência dos estudantes, através da oferta dos serviços de
alimentação, transporte escolar, bolsas de estudo, dentre outros; b) os serviços e benefícios
nessa área objetivam enfrentar as questões de ordem socioeconômica que contribuem para
evasão e repetência e, por conseguinte, impedem a permanência do estudante e seu sucesso
escolar; c), porém, tais serviços e programas são direcionados a grupos prioritários, a partir da
identificação de um padrão determinado de perfil socioeconômico, e sua “eficácia” é medida
por meio dos índices de aprovação e conclusão dos cursos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de expansão vivenciado pela Educação Profissional e, em particular, pelo
IFRN nos últimos anos, por meio da instituição da Rede Federal de Educação Tecnológica
(Lei nº 11.892/2008), coloca em evidência no cenário nacional a tendência de consolidação
desse tipo de modalidade educacional como política pública.
Entretanto, não se trata de um processo isento de contradições, nem tão pouco
dissociado das necessidades colocadas pelo desenvolvimento capitalista que demarcam o
contexto atual no Brasil, uma vez que o país retomou com maior ênfase, desde 2006, a
implementação de incentivos e investimentos no capital produtivo (LEAL, 2011).
Ao mesmo tempo em que a expansão em curso da Educação Profissional vem
fortalecendo o capital produtivo, vem possibilitando a inserção de parcelas da classe
trabalhadora em instituições públicas, com tradição na oferta de ensino de qualidade, a
exemplo do IFRN, favorecendo, assim, a elevação da escolaridade e o acesso à formação
profissional.
Dessa forma, é importante considerarmos que a criação de inúmeros institutos federais
pelo Brasil na última década não responde apenas às demandas por escolarização da classe
trabalhadora e, nesse quadro, a direção político-pedagógica atribuída ao processo de expansão
e às atividades de cada instituição integrante da Rede Federal ganha relevância.
Vimos, por exemplo, que a expansão da EP gerou um aumento significativo das
unidades do IFRN, o que fez com que a instituição interiorizasse suas unidades, possibilitando
o acesso e o aumento das matrículas no ensino técnico a centenas de adolescentes, jovens e
adultos norte-rio-grandenses. Nas matrículas registradas no IFRN Campus João Câmara, há,
praticamente, estudantes de todos os municípios da Região do Mato Grande, muitos oriundos
de assentamentos, comunidades rurais ou de pequenos municípios do estado.
A inserção dos estudantes da rede pública no IFRN é um ponto significativo a ser
considerado, tendo em vista que esse público é majoritariamente constituído por estudantes
das classes populares, o que vem desnudando o quadro de pobreza e miséria vivenciado pelos
mesmos e pela maioria da população brasileira.
Nesse contexto, a problematização em torno dos Programas de Assistência Estudantil
é um dos aspectos a ser debatido na expansão, uma vez que esses programas objetivam e
possuem uma posição estratégica na garantia das condições objetivas para o desenvolvimento
e conclusão dos estudos por parte dos estudantes, principalmente, oriundos das classes

135

populares. Apenas as vagas nos Institutos Federais não são suficientes para concretizarmos o
direito à educação, nem tão pouco caminharmos em direção à efetivação de uma educação
pautada pelos princípios da justiça e direitos sociais, mesmo sabendo que a garantia do acesso
é um dos mecanismos essenciais nesse processo.
As questões relacionadas ao acesso ao transporte escolar, à aquisição de material
didático, alimentação escolar, fardamento, moradia, dentre outros, passam a ser centrais para a
permanência dos estudantes na instituição, bem como para o desenvolvimento dos estudos, ao
lado das questões pedagógicas e das problemáticas relacionadas à aprendizagem, resultantes
da trajetória escolar dos estudantes da rede pública de ensino.
As demandas por condições objetivas para a realização dos estudos independem do
nível e modalidade de ensino cursada pelo estudante, pois, além de circunscritas ao contexto
socioeconômico de desigualdade social predominante no Brasil, estão relacionadas às
demandas próprias da inserção dos sujeitos no ambiente escolar e acadêmico.
Assim, a pauta em torno dessas questões tem se centrado nas formas de acesso a
serviços e benefícios que garantam aos estudantes as condições objetivas e favoráveis ao
desenvolvimento dos estudos, com vistas à conclusão com qualidade dos cursos nos quais
ingressaram. De uma forma geral, tais serviços e benefícios vêm sendo estruturados e
denominados nos institutos federais – e igualmente nas universidades públicas – como
programas e ações de Assistência Estudantil.
A inclusão dos estudantes nos chamados Programas de Assistência Estudantil
considera as necessidades e demandas apresentadas pelos mesmos, tendo como foco suprir
carências que rebatem negativamente nas condições para o estudo.
Entretanto, observamos que no IFRN Campus João Câmara, frente à demanda
apresentada à Assistência Estudantil, a capacidade institucional de inserção dos estudantes
nos Programas se apresenta limitada, tendo como referência o perfil socioeconômico dos
estudantes cadastrados e a oferta em 2011. Isso porque os recursos alocados para os
programas, mesmo sendo ampliados ano a ano pela instituição, não estão dando conta das
diversas situações apresentadas; e porque, do ponto de vista da normatização e concepção em
torno da operacionalização dos programas, predomina a concepção de que a Assistência
Estudantil deverá atender os estudantes em situação de vulnerabilidade social.
Os estudantes incluídos na Assistência Estudantil são considerados em seu contexto
social e econômico, muitas vezes apresentado situações que, a princípio, não estão
contempladas nos critérios definidos pelas normas e resoluções internas. Nesse aspecto,
avaliamos como importante a condução dada pelo profissional de Serviço Social na avaliação
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socioeconômica, pois esta poderá possibilitar a identificação do contexto no qual o estudante
está inserido, indo além dos critérios estabelecidos formalmente.
Ressaltamos que para os estudantes entrevistados na pesquisa de campo, a Assistência
Estudantil se constitui em um direito, apesar de revelarem que se sentem privilegiados por
terem sido incluídos, pois reconhecem que nem todos são inseridos nos programas. Para esses
alunos, os programas viabilizaram e melhoraram as condições objetivas para o
desenvolvimento e a continuidade dos estudos, tendo em vista as inúmeras dificuldades
socioeconômicas que vivenciam, pois predominam aqueles cujas famílias sobrevivem com
um salário-mínimo, sendo que uma parcela é oriunda de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família; os principais responsáveis financeiros possuem vínculos de trabalho de baixa
valorização e remuneração salarial; e parte representativa está inserida no mercado informal
de trabalho.
Em síntese, destacamos que, por um lado, há importantes avanços na Assistência
Estudantil, em particular no IFRN, na medida em que desde o início das atividades
acadêmicas do Campus João Câmara, assegurou-se a oferta de programas na área, bem como
se registra a ampliação dos recursos, ano a ano. Porém, é bastante forte a concepção
institucional de que o direito à Assistência Estudantil deverá ser assegurado somente aos
estudantes em condição de pobreza, por meio da seletividade e focalização do acesso.
No entanto, apesar da ampliação dos recursos, a oferta vem sendo insuficiente para o
atendimento da demanda apresentada, além de consolidarmos uma concepção focalista acerca
do direito à Assistência Estudantil.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA I

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA I
A SER REALIZADA JUNTO AOS ESTUDANTES INSERIDOS NOS PROGRAMAS
DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, AUXÍLIO-TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR IFRN – CAMPUS JOÃO CÂMARA

EIXOS
I – Entendimento do papel dos programas de assistência estudantil
II – Demandas e necessidades sociais dos estudantes
III – Apreensão da percepção dos critérios de seleção e de permanência nos programas de
assistência estudantil
IV – Apreensão dos impactos mais relevantes dos programas de assistência estudantil nas
condições de permanência com qualidade
QUESTÕES:
EIXO I
1) Você efetuou inscrição em quais programas de assistência estudantil em 2011? A
inscrição foi logo no primeiro ano (ou semestre)? Por qual razão? (identificar, ao longo
da permanência do estudante na instituição, quais foram os programas em que o
mesmo buscou inserção e os motivos que o levaram a efetuar a inscrição logo no
primeiro ano de ingresso no IFRN, ou posteriormente)
2) Para você, o que são os programas de assistência estudantil, qual a finalidade desses
programas? (apreender o sentido atribuído pelo estudante e sua compreensão acerca
dos programas)
EIXO II
3) Fale um pouco sobre as suas principais dificuldades sociais e econômicas, no que se
refere à moradia, trabalho, renda familiar, dentre outros.
4) Quais foram os principais motivos que o levaram a buscar inserção nos programas de
assistência estudantil? (identificar as necessidades sociais apresentados pelo
estudante)
EIXO III
5) Fale um pouco da sua opinião sobre os critérios de seleção para o acesso e permanência
nos programas de assistência estudantil (apreender a reflexão do estudante acerca dos
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critérios institucionais estabelecidos

para

o atendimento

das necessidades

apresentadas pelos mesmos à instituição)
6) Levando em consideração que nem todo estudante que se inscreve nos programas de
assistência estudantil é incluído, em sua opinião, há formas mais justas de atender às
necessidades sociais do estudante relacionadas à necessidade de melhores condições
para o desenvolvimento dos estudos? (apreender a reflexão do estudante acerca das
possibilidades de atendimento universal às necessidades sociais relacionadas ao
contexto escolar)
EIXO IV
7) O(s) Programa(s) de Assistência Estudantil no(s) qual(is) você foi incluído contribui de
que maneira para melhorar as suas condições de estudo?
8) Há outra forma de organização da assistência estudantil ofertada pela instituição que
melhor atenderia suas necessidades ou melhoraria ainda mais suas condições de
estudo?
9) Como você se vê como beneficiário de um Programa de Assistência Estudantil?
(apreender a reflexão do estudante acerca do usufruto de um serviço ou programa
público que estabelece critério socioeconômico para o acesso)
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA II

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA II
A SER REALIZADA JUNTO AOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE FOMENTO
AOS ESTUDOS DO PROEJA - IFRN - CAMPUS JOÃO CÂMARA

EIXOS
I – Entendimento do papel dos programas de assistência estudantil
II – Identificação das principais condições de vida
III - Apreensão da percepção dos critérios de seleção e de permanência nos programas de
assistência estudantil
IV – Apreensão dos impactos mais relevantes do Programa de Fomento aos Estudos do
PROEJA nas condições de permanência com qualidade
QUESTÕES:
EIXO I
1) Como você tomou conhecimento da existência do Programa de Fomento aos Estudos do
PROEJA?
1) Para você, o que é o Programa de Fomento ao Estudo do PROEJA, qual a sua
finalidade? (apreender o sentido atribuído pelo estudante e sua compreensão acerca
do programa)
EIXO II
2) Fale um pouco sobre suas condições sociais e econômicas, no que se refere à moradia,
trabalho, renda familiar, dentre outros.
EIXO III
3) Considerando que as novas turmas do PROEJA terão acesso aos programas de
assistência estudantil por meio de avaliação socioeconômica, qual a sua opinião acerca
da mudança ocorrida na forma de organização da assistência destinada aos estudantes
do PROEJA? (apreender a reflexão do estudante acerca dos critérios institucionais
estabelecidos para o atendimento das necessidades apresentadas pelos mesmos à
instituição)
EIXO IV
4) O auxílio financeiro oriundo do Programa de Fomento aos Estudos do PROEJA
contribui de que maneira para melhorar as suas condições de estudo?
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5) Há outra forma de organização desse programa ou da assistência estudantil ofertada
pelo IFRN que melhor atenderia suas necessidades ou melhoraria ainda mais suas
condições de estudo?
6) Como você se vê como beneficiário de um Programa de Assistência Estudantil?
(apreender a reflexão do estudante acerca do usufruto de um programa público que
não estabelece critério socioeconômico para o acesso)
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – MESTRADO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da Pesquisa: “A Assistência Estudantil e a efetivação do direito à Educação no IFRN”
Nome da Pesquisadora: Késsia Roseane de Oliveira França
Nome da Orientadora: Profa. Dra. Íris Maria de Oliveira
1. Natureza da pesquisa: Você está sendo convidado a participar desta pesquisa que tem
como objetivo geral analisar a contribuição dos programas de assistência estudantil
executados no IFRN para a permanência dos estudantes e conclusão dos cursos com
qualidade.
2. Participantes da pesquisa: 23 estudantes participantes dos Programas de Assistência
Estudantil executados no IFRN, Campus João Câmara, sendo 08 estudantes participantes
do Programa de Alimentação Escolar, 05 estudantes participantes do Programa de
Auxílio-Transporte, 03 estudantes participantes do Programa de Iniciação Profissional e
07 estudantes participantes do Programa de Fomento aos Estudos do PROEJA.
3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo, você permitirá que a
pesquisadora o entreviste, comprometendo-se a responder com sinceridade as perguntas
formuladas. Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar
participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.
4. Obtenção de informações acerca da pesquisa: Sempre que considerar necessário, você
poderá solicitar informações sobre a pesquisa através do telefone, e-mail e endereço da
pesquisadora responsável pelo projeto, bem como por meio de contato telefônico e e-mail
de sua orientadora e de contato com a Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa,
através dos endereços, telefones e e-mails informados no final deste documento.
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5. Sobre as entrevistas: as entrevistas serão orientadas por um roteiro previamente
elaborado, o qual poderá ser consultado pelo entrevistado, e serão realizadas com auxílio
do gravador, se autorizado.
6. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas.
Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa
com Seres Humanos, conforme a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Entretanto, é possível que alguma(s) questão(ões) presente(s) no roteiro de entrevista
possa(m) lhe trazer desconforto ou constrangimento, nessa(s) situação(ões), você tem todo
o direito de se recusar a respondê-la(s), bem como solicitar informações mais detalhadas
acerca do propósito da(s) mesma(s) no contexto da pesquisa. Enfatizamos que, caso haja
algum outro risco não identificado aqui e que lhe traga dano(s), desde que
comprovadamente proveniente da referida pesquisa, você terá direito à indenização.
7. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. O questionário é anônimo, de forma que você não deve se identificar. As
entrevistas serão codificadas, de maneira a não permitir a sua identificação. Caso os
pesquisadores decidam utilizar, no âmbito da pesquisa, alguma fala direta de qualquer
entrevistado, a referência no texto será feita mediante a codificação estabelecida por meio
de letras e números.
8. Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que este estudo possibilite a sistematização de informações
importantes acerca da contribuição dos programas de assistência estudantil executados
pelo IFRN, Campus João Câmara, na perspectiva de consolidarmos ações de apoio aos
estudantes nessa área capazes de viabilizar as condições necessárias à permanência com
qualidade dos estudantes e ao pleno desenvolvimento dos estudos. Assim, a pesquisadora
se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações
coletadas, conforme previsto no item anterior.
9. Pagamento: Todas as condições necessárias à realização da pesquisa serão viabilizadas
pela equipe de pesquisa (impressão de formulários, aquisição de gravador para o registro
das entrevistas, dentre outros). Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta
pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. Entretanto, se porventura houver
algum gasto relativo à pesquisa que implique em desembolso financeiro da sua parte,
desde que devidamente comprovado, você fará jus ao ressarcimento do valor pago,
mediante solicitação à pesquisadora responsável pela pesquisa.
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Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto, preencha, por favor, os itens que se seguem:
Obs.: Não assine este termo se ainda tiver dúvidas.

Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo

em

vista

os

itens

acima

apresentados,

eu,

___________________________________________________________________________
__________________, estudante do IFRN, Campus João Câmara, no curso de
__________________, matrícula nº ____________________de forma livre e esclarecida,
manifesto meu consentimento em participar da pesquisa, conforme as condições apresentadas
do TCLE. Confiro que recebi cópia deste Termo de Consentimento e autorizo a execução do
trabalho de pesquisa, bem como a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

__________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa
__________________________________________
Assinatura da Pesquisadora
__________________________________________
Assinatura da Orientadora

Pesquisadora: Késsia Roseane de Oliveira França
Rua Sete Lagoas, 4575, Nova Parnamirim, Parnamirim – RN, CEP: 59150-135
Contato: Email: kessia.oliveira@gmail.com
Telefone: (84)9612-2525 – (84)3217-3318 (recado)
Orientadora: Dra. Íris Maria de Oliveira
Contato: Email: irisoliveira@supercabo.com.br. Tel.: (84)9989-1366
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa – Hospital Universitário Onofre Lopes
(HUOL): Karla Patrícia Cardoso Amorim
Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal-RN, CEP: 59012-300
Telefone do Comitê: 3342-5003 / 3202-3941(Fax) - E-mail: cep_huol@yahoo.com.br
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APÊNDICE D - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS ESTUDANTES
ENTREVISTADOS
ENTREVISTA

Entrevista
AE01

Entrevista
AE02

Entrevista
AE03

Entrevista
AE04

Entrevista
AE05

Entrevista
AT01

Entrevista
AT02

Entrevista

CONTEXTO SOCIOFAMILIAR

A família é beneficiária do Programa Bolsa Família, é composta por quatro
pessoas, possui casa própria e reside em São Miguel do Gostoso. Duas
pessoas trabalham, uma como agente de saúde e outra na agricultura.
Juntas, recebem menos de dois salários-mínimos. Solicitou inserção no
Programa de Alimentação Escolar, em virtude da participação em um
programa de tutoria no Campus João Câmara.
A família recebe Bolsa Família, reside em João Câmara, em casa alugada.
São quatro pessoas, sendo três menores de idade. Os pais são separados. O
pai paga pensão. A mãe trabalha como manicure. Solicitou inserção no
Programa de Alimentação, em virtude da participação em atividades
extracurriculares (principalmente o curso de espanhol).
A família é beneficiária do Programa Bolsa Família, é composta por 07
pessoas, sendo quatro menores de idade, reside em casa própria na cidade
de João Câmara. Apenas uma pessoa trabalha, comercializando animais de
criação, com uma renda próxima a um salário-mínimo. Solicitou inserção
no Programa de Alimentação Escolar, em virtude da participação no curso
de espanhol.
A família é composta por duas pessoas, apenas uma trabalha como
mototaxista, por conta própria, sem vínculo trabalhista, moram em São
Miguel do Gostoso. Moram em casa cedida por parente, construída nos
fundos do terreno da casa principal. As despesas com água e luz são
divididas entre as duas famílias. A renda familiar é de aproximadamente um
salário mínimo. Solicitou participação no Programa de Alimentação
Escolar, em virtude de morar em município distante de João Câmara, e por
esse motivo necessita sair muito cedo de casa.
A família é composta por três pessoas, residem em casa própria na cidade
de Taipu, sendo que duas pessoas trabalham na família: uma como diarista
(contribuinte individual para a previdência social) e outra como pedreiro
(com carteira assinada). A renda familiar mensal é menor que dois saláriosmínimos. Solicitou participação no Programa de Alimentação Escolar por
participar do Grupo de Teatro do Campus.
A família é beneficiária do Programa Bolsa Família, é composta por 6
pessoas, sendo três menores de idade, residem na zona rural de Taipu, em
casa própria. Duas pessoas trabalham, uma é servidora pública municipal
(na função de merendeira) e outra trabalha na agricultura, mas somente para
subsistência (sem ganhos salariais). O rendimento mensal é de
aproximadamente um salário-mínimo. Solicitou inserção no Programa de
Auxílio-Transporte, em virtude do gasto mensal de deslocamento de seu
local de moradia até o município de Taipu, onde utiliza o transporte escolar
cedido pela prefeitura. Faz o percurso de ida e volta de Taipu de mototáxi.
A família reside em João Câmara, em casa própria, e é composta por 8
pessoas, sendo quatro menores de idade. O sustento da família é assegurado
por meio do trabalho no comércio de dois de seus membros e da pensão
recebida pela genitora. Moram em casa própria. A renda média é em torno
de três salários mínimos. Solicitou inserção no Programa de AuxílioTransporte, em virtude de residir em um bairro distante de João Câmara,
longe da rota realizada pelo transporte escolar cedido pela prefeitura. O
estudante faz uso de mototáxi para se deslocar da sua casa até o IFRN.
A família é composta por duas pessoas, moram em casa própria, em um
distrito da cidade de Touros. O sustento da família é assegurado através da
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AT03

Entrevista
AT04

Entrevista
AT05

Entrevista
AT06

Entrevista
AT07

Entrevista
AT08

aposentadoria, no valor de um salário-mínimo, da genitora (aposentada
como trabalhadora rural). A mesma possui muitos gastos com
medicamentos, em virtude da debilidade da sua saúde. O estudante solicitou
inserção no Programa de Auxílio-Transporte por participar do Programa de
Iniciação Profissional em horário distinto do transporte escolar
disponibilizado pela prefeitura (por necessidade de funcionamento do setor
no qual foi lotado).
A família é composta por três pessoas, sendo uma criança. Residem em casa
própria, em um assentamento rural do município de João Câmara. Apenas
uma pessoa trabalha, em empresa de energia eólica, com carteira assinada.
Na época do cadastramento no Programa, o cônjuge trabalhava como
diarista na agricultura. Solicitou inserção no Programa de AuxílioTransporte, em virtude de ter ocorrido aulas no Campus João Câmara nos
meses de janeiro e fevereiro de 2012 (reposição de aulas suspensas durante
a greve). Nesses meses, o transporte escolar disponibilizado pela prefeitura
de João Câmara parou de circular, em virtude das férias das escolas
municipais e estaduais.
A família é composta por quatro pessoas, sendo que duas são menores de
idade. Residem em casa própria na cidade de Ielmo Marinho. O sustento da
família é assegurado através das atividades de sacoleiro e servidor público,
exercidas pelos adultos. Segundo informações constantes na ficha cadastral,
a renda média familiar é em torno de dois salários-mínimos. Solicitou
inserção no Programa de Auxílio-Transporte, em virtude dos elevados
gastos com o transporte, pois a prefeitura não disponibiliza transporte até o
IFRN. O estudante vem em carro fretado, juntamente com outros estudantes
da cidade.
A família é composta por 04 pessoas, sendo duas menores de idade.
Residem em um distrito de Touros, em casa própria. O sustento da família é
assegurado através do trabalho de ASG da mãe, que é servidora pública, e
do trabalho de compra e venda de frutas pelo pai. A renda familiar é um
superior a dois salários-mínimos, mas menor que três salários. Solicitou
inserção no Programa de Auxílio-Transporte, pois, da sua localidade até
cidade de Touros, não há transporte escolar. O estudante paga um mototáxi
da sua casa até Touros. De lá, vai até o IFRN no transporte disponibilizado
gratuitamente pela prefeitura.
A família é beneficiária do Programa Bolsa Família e reside em casa
própria em um assentamento rural no município de João Câmara. É
composta por três pessoas, sendo uma criança. No momento da entrevista,
os adultos estavam trabalhando, sendo um em contrato temporário na
prefeitura, recebendo menos de um salário, e o outro em uma empresa
privada, recebendo um salário-mínimo. Solicitou inserção no Programa de
Auxílio-Transporte, em virtude de ter ocorrido aulas no Campus João
Câmara nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 (reposição de aulas
suspensas na greve). Nesses meses, o transporte escolar disponibilizado
pela prefeitura de João Câmara parou de circular, em virtude das férias das
escolas municipais e estaduais.
A família é beneficiária do Programa Bolsa Família, é composta por seis
pessoas, residem em casa própria em João Câmara. Em relação ao
rendimento disponível para o sustento, além do auxílio financeiro do PBF,
duas pessoas trabalham, sendo que uma faz biscates e a outra trabalha na
agricultura (plantando e vendendo frutas, bem como para a subsistência da
própria família). Não há uma renda mensal certa e fixa proveniente dos
trabalhos exercidos. Solicitou inserção no Programa de Auxílio-Transporte
por residir em um bairro distante dos pontos de parada do transporte escolar
disponibilizado pela prefeitura.
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Entrevista
AT09

Entrevista IP01

Entrevista IP02

Entrevista IP03

Entrevista
PROEJA01
Entrevista
PROEJA02

Entrevista
PROEJA03

Entrevista
PROEJA04

A família reside no município de Poço Branco, em casa própria. É
composta por cinco pessoas, sendo que uma trabalha como ASG (servidor
público estadual) e outra como pedreiro (sem vínculo empregatício, fazendo
biscates). O ganho mensal certo é de um salário-mínimo, variando em
função dos biscates. Solicitou inserção no Programa de Auxílio-Transporte
por ausência de transporte escolar cedido pela prefeitura. O estudante vem
em carro fretado, juntamente com outros alunos.
A família é beneficiária do Programa Bolsa Família, são cinco pessoas,
sendo que uma é menor de idade. Moram em casa própria em João Câmara.
Apenas uma trabalha, sem vínculo trabalhista, como vigia noturno. A renda
é superior a um salário-mínimo, mas menor que dois salários. Solicitou
inserção no Programa de Iniciação Profissional em virtude da pouca renda
disponível na família e da necessidade de arcar com as despesas escolares
(aquisição de apostilas, computador, impressora, viabilizar transporte
escolar, dentre outros).
A família é beneficiária do Programa Bolsa Família, reside em uma
comunidade rural da cidade de Touros, em casa própria. É composta por
cinco pessoas, sendo o sustento assegurado através do auxílio financeiro do
PBF e dos trabalhos de empregada doméstica (sem vínculo trabalhista)
exercido pela mãe do estudante e de biscates feitos por seus irmãos.
Solicitou inserção no Programa de Iniciação Profissional em virtude da
condição socioeconômica da sua família e para ter maior autonomia
financeira, não ficar “dependendo” do dinheiro da mãe.
A família é composta por três pessoas, sendo uma criança. Moram em casa
alugada em João Câmara. O sustento é garantido através do trabalho de
professor, concursado, exercido pelo cônjuge do estudante. Na época do
cadastramento, o vínculo de trabalho era temporário. Solicitou inserção no
Programa de Iniciação Profissional pela necessidade financeira e pela
oportunidade do aprendizado.
A família reside em Bento Fernandes, em casa alugada. São três pessoas,
sendo uma criança. Apenas uma trabalha atualmente, como ASG,
concursado da prefeitura da cidade. A renda familiar é maior que um
salário, mas inferior a dois salários-mínimos.
A família é composta por três pessoas, todas são maiores de idade, sendo
uma aposentada; uma exercendo a atividade de comerciária; e a terceira
eventualmente faz biscates. Moram em João Câmara em casa própria. A
renda familiar é acima de dois salários-mínimos, mas inferior a três salários.
A família é composta por três pessoas, sendo uma criança. Residem em casa
própria no município de João Câmara. O principal sustento da família é
assegurado através da atividade de arte-educador exercida pelo estudante
em projetos na prefeitura, na condição de bolsista, e sua participação em
projetos de extensão no Campus João Câmara, também na condição de
bolsista. A renda mensal não chega a um salário-mínimo.
A família é composta por cinco pessoas, sendo que três são menores de
idade. São beneficiários do Programa Bolsa-Família. Apenas uma pessoa
trabalha, com vínculo empregatício. Moram em João Câmara, em casa
própria.
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA
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