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RESUMO 
 

A presente dissertação faz uma avalição de efetividade do Programa de Iniciação 
Profissional - PIP, desenvolvido pela Assistência Estudantil do IFRN, Campus 
Mossoró. A Assistência Estudantil é integrante da política social de educação de 
ensino superior e educação profissional e, como política, também é espaço de lutas 
de interesses contraditórios. É a partir da expansão dos Institutos Federais para os 
interiores dos estados que a assistência estudantil ganha relevância em âmbito 
nacional. A mesma se apresenta como um dos mecanismos para a garantia das 
condições de permanência dos estudantes nos cursos até sua conclusão. A 
assistência estudantil é desenvolvida por meio de programas e auxílios financeiros, 
entre os quais temos o PIP que, por sua vez, é um programa de auxílio financeiro no 
qual o estudante, ao ser selecionado conforme avaliação socioeconômica, é 
encaminhado para um setor administrativo do IFRN, onde cumprirá carga horária de 
3 horas diárias nos cinco dias da semana, desenvolvendo ações inerentes ao setor 
em uma perspectiva de auxiliar financeiramente o estudante e ampliar habilidades e 
atitudes necessárias ao mundo do trabalho. A partir disso, temos o seguinte problema: 
o PIP traz implicações nas condições de permanência dos participantes no IFRN.  
Neste sentido, propomo-nos a realizar uma avaliação de efetividade do PIP na 
tentativa de aferir os efeitos (esperados e não esperados) do programa para os 
estudantes participantes do mesmo. A metodologia utilizada privilegiou a pesquisa 
bibliográfica e a revisão de literatura, no intuito de apreender a assistência estudantil 
enquanto integrante da política social de educação profissional na perspectiva de 
aprofundamento das categorias analíticas que informam o objeto de estudo; além da 
análise documental acerca da regulamentação da Assistência Estudantil, análise de 
dados secundários sobre o perfil socioeconômico dos estudantes cadastrados nos 
programas da assistência estudantil, sobretudo no PIP, somado à aplicação de 
questionários semiestruturados  junto aos estudantes participantes do PIP. A partir da 
pesquisa, foi possível aferir que o PIP gera os efeitos esperados pela proposta do 
programa, bem como traz alguns não esperados que ambos, contribuem para a 
permanência dos estudantes no IFRN. Os estudantes participantes do PIP são 
oriundos de famílias que sobrevivem com um salário mínimo, com vínculos de trabalho 
de baixa valorização e remuneração salarial, parte representativa está inserida no 
mercado informal de trabalho. Dessa forma, o auxílio financeiro do programa serve, 
muitas vezes, para complementar a renda familiar, de forma a isentar investimentos 
com estudos do estudante, além de possibilitar o desenvolvimento de atitudes 
necessárias ao mundo permeado pelas relações pessoais. Os estudantes 
entrevistados apontam que a participação no programa da Assistência Estudantil 
viabiliza melhores condições objetivas para a continuidade dos estudos, no entanto, 
embora os recursos destinados a essa política tenham sido ampliados nos últimos 
anos, ainda se apresentam insuficientes dada a quantidade de estudantes que 
atendem aos critérios, mas não são inseridos devido ao caráter seletivo da política. A 
pesquisa também possibilitou uma reflexão acerca da forma como o auxílio financeiro 
é repassado ao estudante através do PIP, exigindo uma contrapartida por parte do 
estudante.  
 
Palavras-chave: Educação Profissional. Assistência estudantil. Programa de Iniciação 
Profissional. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation does a appraisal of the effectiveness of the Program of Professional 
Initiation - PIP, developed by the Student Assistance of the IFRN, Campus Mossoró. 
The Student Assistance is an integral part of the social policy education higher 
education and vocational education and, like politics, is also an area of struggle of 
conflicting interests. It is from the expansion of the Federal Institutes for the interiors of 
the states that the student assistance gains relevance on a national level. The same is 
presented as one of the mechanisms for ensuring the conditions of residence of 
students in courses until its conclusion. The student assistance is developed through 
programs and financial aid, among whom we have the PIP which, in turn, is a program 
of financial aid in which the student, to be selected as socioeconomic evaluation, it is 
routed to an administrative sector of IFRN, where will accomplish load of 3 hours daily 
during the five days of the week, developing actions inherent in the sector in a 
perspective to assist financially for the student and broaden skills and attitudes needed 
for the world of work. From this, we have the following problem: the PIP brings 
implicaçoes under the conditions of stay of participants in the IFRN.  In this sense, we 
propose to undertake an evaluation of the effectiveness of the PIP in an attempt to 
assess the effects (expected and unexpected) of the program for the students 
participating in the same, The  methodology used was based on bibliographic research 
and the literature review, in order to grasp the student assistance as an integral part of 
social policy of professional education in the perspective of deepening of the analytical 
categories that inform the study object; in addition to the documentary analysis about 
the regulation of Student Assistance, analysis of secondary data about the 
socioeconomic profile of students enrolled in the programs of assistance, especially in 
the PIP, combined with structured questionnaires to students participating of the PIP. 
From the survey, it was possible to infer that the PIP generates the expected effects  
proposal of the program, as well as brings some unexpected results that both 
contribute to the permanence of students in IFRN. The students participating in the 
PIP are from families who survive with a minimum wage, with bonds of low value and 
pay, a representative part is inserted into the informal market. In this way, the financial 
assistance of the program serves, many times, to supplement the family income, in 
order to exempt investments with studies of the student, in addition to enabling the 
development of attitudes necessary for world permeated by personal relationships. 
The students interviewed indicate that the participation in the program of the 
Assistance Students make the best objective conditions for the continuity of studies, 
however, although the resources allocated to this policy has been expanded in recent 
years, are still insufficient given the amount of students who meet the criteria, but are 
not included due to selective character of politics. The research also identified a 
reflection about how the financial aid is passed to the student via of the PIP, demanding 
a return on the part of the student. 
 
Keywords: Professional Education. Student Assistance. Program of Professional 
Initiation. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O presente estudo busca avaliar a efetividade em torno dos efeitos do 

Programa de Iniciação Profissional que consta no Plano de Assistência Estudantil, ora 

regulamentado pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES/2010), do 

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

com recorte para o campus Mossoró, com vistas a garantia de permanência e 

conclusão com êxito dos cursos em que estão inseridos.  

A Coordenação de Atividades Estudantis (COAES) materializa o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), regulamentado pelo Decreto nº 

7.234/2010, através de ações, serviços e programas que possibilitem aos estudantes 

a permanência e a conclusão com êxito do seu curso no IFRN. É válido enfatizar que 

as ações desenvolvidas pelo PNAES podem ter ou não efetividade para o corpo 

discente. Daí nosso interesse em realizar uma avaliação de efetividade do Programa 

de Iniciação Profissional (PIP) ofertado no PNAES, no IFRN/Mossoró. 

É notório que, atualmente, conforme dados extraídos do SUAP (Sistema 

Unificado da Administração Pública) do IFRN/MO, ocorre uma maior demanda pelas 

ações do PNAES, dada a crescente inserção de estudantes oriundos das classes 

populares1 na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, através da 

reserva de vagas para estudantes da rede pública de ensino, pois, conforme 

estatísticas, o número de estudantes no IFRN tem evoluído significativamente desde 

2009, fato este que nos proporcionou uma maior aproximação às dificuldades 

socioeconômicas vivenciadas pelos vários segmentos de estudantes e às suas 

condições objetivas para o desenvolvimento e continuidade dos estudos. Esta 

realidade se ampliou, sobretudo, com o processo de expansão e interiorização dos 

Institutos Federais para municípios em que o descaso com políticas públicas é ainda 

mais agravante. Processo este que teve início no mandato presidencial de Luiz Inacio 

Lula da Silva (2003 até 2006, e de 2007 até 2011) e perdurou até 2016. 

O Serviço Social é um dos serviços da COAES no IFRN/Mossoró, e atua na 

perspectiva de mediação entre os estudantes que buscam apoio nas políticas de apoio 

aos estudantes, e aos programas organizados institucionalmente com o objetivo de 

                                            
1 Lopes et al (2017, 15), afirmam: “Entenderemos aqui as classes populares como a parte da sociedade 
que é definida por critérios de dominação económica e social e ainda por critérios de subordinação 
cultural, mas que criam ou podem criar, movimentos e linguagens que questionam estas formas de 
separação cultural e de sujeição econômica”. 
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contribuir para a melhoria das condições de estudos, na tentativa de superar 

dificuldades socioeconômicas 

Nesse sentido, debruçamo-nos sobre o PIP que tem por finalidade proporcionar 

ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica o apoio financeiro, 

através da concessão de bolsa, objetivando a manutenção de seus estudos, bem 

como propiciar uma experiência antecipada da atividade profissional, criando 

oportunidade de capacitação que possibilite o desenvolvimento de atitudes. 

A educação é uma política social e um direito social na sociabilidade capitalista 

e, portanto, é limitado e incapaz de superar, sozinho, a ordem vigente; por outro lado, 

vem contribuindo junto a outras políticas sociais para a sobrevivência da classe 

trabalhadora, mesmo que de forma ainda insatisfatória. Nesse sentido, Yasbek (2015, 

p. 51) corrobora: “assim, as políticas governamentais no campo social, embora 

expressem o caráter contraditório das lutas sociais, acabam por reiterar o perfil da 

desigualdade no país e mantem essa área de ação submersa e paliativa”. 

 Assim, faz-se necessário nos apropriarmos dos determinantes das políticas 

sociais empreendidas pelo Estado na garantia dos direitos legalmente oficialidos, bem 

como suas limitações. Destarte, trazemos para a discussão de nosso tema-objeto a 

questão dos direitos sociais na sociabilidade capitalista. 

Os programas de assistência estudantil fazem parte da política de educação 

brasileira e são resultados de lutas do âmbito escolar como respostas às demandas 

visualizadas nesse complexo social da educação e, que como já apontamos, foi 

regulamentada somente em 2010. É mister dizer que essas demandas são reflexos e 

expressões da realidade social vivida, majoritariamente, pelas classes subalternas e 

que são inerentes às sociedades capitalistas contemporâneas. 

Entre algumas ações desenvolvidas pelo PNAES/2010, o PIP é aquele que 

concede uma bolsa ao estudante que se enquadra no perfil, conforme deliberação do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 04/2011-CONSEPEX. Ao ser selecionado, 

o educando é encaminhado para um setor administrativo, onde terá que cumprir uma 

carga horária de 3 horas diárias nos cinco dias da semana, no seu contra turno, 

podendo ser simultaneamente atendido apenas pelo programa de alimentação. 

A inserção no IFRN como profissional ao final do ano de 2013 permitiu uma 

maior aproximação com o PIP e, por conseguinte, despertou-nos questionamentos 

acerca do Programa. Sendo este um programa da assistência estudantil com objetivo 

de garantir a permanência do estudante na instituição, algumas questões emergiram: 
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O PIP traz mudanças de ordem econômica para o estudante? O que mudou com 

relação ao rendimento acadêmico? Qual sua influência com relação ao 

desenvolvimento de atitudes? A partir dessas questões, tivemos o seguinte 

questionamento: o PIP traz implicações nas condições de permanência dos 

participantes no IFRN?  Isso nos inquietou na perspectiva de realizar uma avaliação 

de efetividade do PIP no IFRN, campus Mossoró. Acreditamos que avaliar esse 

programa seja imprescindível tanto para os sujeitos que os executam como para os 

estudantes atendidos, na medida que se propõe apontar alternativas que possam 

otimizar os resultados até então obtidos. Para tanto, é necessário nos apropriarmos 

do PIP para conhecê-lo de forma a desvendar aquilo que está para além da aparência. 

Portanto, sendo que o conhecimento sobre o homem e a sociedade não pode 

ser submetido aos mesmos métodos das ciências da natureza, por tratar-se de 

sujeitos, de subjetividades, de determinantes, ele só pode ser apreendido por um 

método que considere as mudanças e determinações de ordem histórica, econômica, 

social, cultural etc., que perpassam o objeto de estudo. Para isso, é necessária uma 

aproximação com o real, aquilo que está além da essência, o que torna necessário 

um percurso metodológico que atenda ao objeto da pesquisa (NETTO, 2011). 

Para apreensão dessa essência e no caso neste estudo sobre o PIP, foi 

necessário nos apropriarmos de um método que nos guiasse no processo da 

pesquisa. Por considerar que a realidade sofre vários tipos de determinações 

históricas, econômicas, culturais e que está sempre se modificando conforme os 

determinantes que também variam, tomamos como fundamental o estudo da 

realidade nos guiando sob elementos da perspectiva histórico-dialética. 

Para tal apreensão, entendemos que o método da “dialética” de Marx que, 

segundo Kosik (1976), trata da “coisa em si”, mas ressalta que a “coisa em si” não se 

manifesta imediatamente ao homem, não é o aparente. Assim, o fenômeno, aquilo 

que nos aparece no imediatismo, indica a essência, porém de forma parcial e apenas 

sob certos ângulos, não sendo radicalmente diferente da essência. Segundo Kosik 

(1976), o fato da essência não ser aparente como no fenômeno torna necessária a 

existência da ciência para desvelar a realidade e decompor aquilo que nos aparece 

no imediatismo, como fenômeno. Nesse processo de apreensão do real, há a 

desconsideração de coisas fixas, da reificação do mundo, bem como de sua 

independência com relação ao meio que o envolve. Assim, o mundo real não é fixo, 

independente; pelo contrário, é um mundo em que as coisas, as relações e os 
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significados são produtos do homem em sociedade, no qual o próprio homem 

transforma e é transformado pelo meio em que vive, sob determinantes. 

Segundo Netto (2011), no método dialético de Marx o objeto da pesquisa tem 

existência objetiva, não depende do sujeito, do pesquisador, para existir; no entanto, 

sendo o sujeito parte integrante da sociedade, modificando-a e sendo por ela 

modificado, não podemos falar em neutralidade em tal pesquisa, mas no imperativo 

da objetividade, já que se trata de estudos que se pressupõe a verdade. Para chegar-

se a tal verdade, cabe ao pesquisador ir além do aparente, por onde se inicia a 

primeira aproximação com o objeto de estudo e encontrar sua essência, sua estrutura 

e a dinâmica que lhes dá forma.  

A busca pela essência se dá em um processo analítico, no qual Netto (2011, p. 

16) afirma que para Marx na investigação “o sujeito tem de apoderar-se da matéria, 

em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de 

perquirir a conexão que há entre elas”. Esse método permite ao pesquisador isolar um 

objeto de uma totalidade, examiná-lo, encontrar nele as várias determinações, 

contradições, chegando à síntese do concreto pensado, o real. Para a realização 

desse processo de apreensão do real que nos aparece como oculto no fenômeno, foi 

necessário nos apropriarmos de procedimentos metodológicos que pudessem dar 

concretude e credibilidade à pesquisa.  

Este percurso envolve a definição de técnicas capazes de apreender a 

essência da realidade, a partir da produção de informações sobre o objeto, as quais 

serão articuladas a um método que nos possibilitará a construção de um 

conhecimento científico, proporcionando a leitura da realidade que permeia o objeto 

estudado.  

Neste sentido, um dos primeiros passos foi a revisão da literatura sobre o objeto 

em estudo, sendo esse um pré-requisito para toda e qualquer pesquisa. No entanto, 

essa revisão não foi aleatória, nem desinteressada, sem propósito; a mesma foi 

sistematizada de acordo com o objeto de estudo, denominando-se pesquisa 

bibliográfica, a qual pode, por si só, dar conta de uma pesquisa, porém pode também 

complementar uma pesquisa de campo. 

Segundo Mioto (2007, p. 41), a pesquisa bibliográfica, por meio da leitura, 

apresenta-se como a principal técnica, pois é através dela que se pode identificar as 

informações e os dados contidos no material selecionado, bem como verificar as 

relações existentes entre eles, de modo a analisar a sua consistência. Esta leitura 
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pode ter focos diferenciados, conforme o objetivo do pesquisador: de reconhecimento 

do material; exploratória; seletiva; reflexiva e interpretativa. A partir da revisão 

bibliográfica, foi possível a confrontação com a realidade numa perspectiva de 

compreensão desta, sob a luz das teorias. 

Nesse sentido, para realizar a pesquisa de avaliação de efetividade do 

Programa de Iniciação Profissional no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia - IFRN, campus Mossoró/RN, especificamente no que se refere aos 

resultados e efeitos com relação às condições de permanência dos estudantes, 

apropriamo-nos de leituras sobre política social (BEHRING, BOSCHETTI, 2006; 

YASBEK, 2015); Estado (MANDEL,1986); Educação (LDB, 1996),(MESZAROS, 

2005; NOSELLA e AZEVEDO, 2012), Educação Profissional (FRIGOTTO, 2010; 

KUENZER, 1991), Assistência Estudantil (PNAES/2010), Avaliação (DRAIBE, 2001; 

FIGUEIREDO, 1986; ARRETHE, 2006), entre outros que surgiram no percurso da 

pesquisa.  

É válido ressaltar que nos apropriamos de outros recursos como documentos 

(portarias, leis, planos etc.), bem como dados estatísticos. Dados estes 

imprescindíveis, visto que as políticas de educação e, em particular, o PIP, seguem 

orientações estabelecidas por meio de leis, normas, decretos, portarias, entre outros. 

Isto posto, abordamos a temática através do método qualitativo, por ser ele o 

mais indicado para o estudo da história, das relações, das representações, das 

percepções e do modo como os seres humanos interpretam o meio em que vivem. 

Informações essas inerentes a uma dada realidade e que não podem ser mensuradas 

de forma quantitativa. Esse método, segundo Minayo (2014), permite o desvelamento 

de processos sociais, construção de novos conceitos, através da observação e 

sistematização do conhecimento adquirido no processo de investigação. Assim, essa 

abordagem possibilitará o desvelamento do significado do PIP na garantia das 

condições de permanência dos estudantes assistidos no IFRN/Mossoró, já que 

somente eles podem nos responder quanto aos resultados e efeitos deste programa 

em suas vidas. 

Para realização do estudo, elegemos os estudantes assistidos pelo PIP e que 

estariam com o período mínimo de um ano na data da pesquisa de campo, que foi em 

2016. Foi realizado um levantamento da situação acadêmica dos mesmos e, nesse 

momento, foi detectado que 17 (dezessete) estudantes seriam pesquisados, porém 2 

(dois) iriam concluir o curso no meio do ano civil em que a pesquisa de campo iria se 
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realizar. Nesse sentido, optou-se pela realização de um pré-teste junto a esses 

egressos, com o instrumento pensado inicialmente para apreensão da realidade, qual 

seja, a entrevista semiestruturada. Esta foi precedida de contato com os entrevistados 

e informações acerca do objetivo da pesquisa, bem como a assinatura do Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE) por parte dos dois (2) estudantes de 

idade superior a dezoito (18) anos, visando resguardar, documentalmente, os direitos 

de participação dos/as colaboradores/as e assegurando-lhes total anonimato acerca 

das informações prestadas. 

Assim, a realização do pré-teste com os dois (2) estudantes assistidos pelo PIP 

foi uma oportunidade que nos possibilitou a antecipação de possíveis falhas no 

processo investigativo. Durante a entrevista, permitida sua gravação e sua posterior 

transcrição, percebeu-se a predominância de respostas monossilábicas que 

acreditamos estarem ligadas à timidez na relação cara-a-cara que a entrevista 

possibilita e que limitaria a mensuração da realidade, bem como a limitação na forma 

como as questões foram elaboradas para apreensão de informações pertinentes ao 

estudo. Mediante isto, optou-se pela utilização do questionário semiestruturado com 

os(as) demais estudantes, somado à reformulação das questões. 

Na segunda fase da pesquisa de campo, planejamos inicialmente convidar 

todos a participarem de uma reunião para que pudéssemos explicar o projeto de 

pesquisa e seu objetivo; no entanto, a maioria dos estudantes eram do 4º ano do 

integrado e estavam em aceleração das aulas para poderem concluir o curso até 

dezembro de 2016 e concorrerem na seleção para as universidades, necessidade 

esta desencadeada por um período de três meses de greve deflagrada pelo  Sindicato 

Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 

(SINASEFE/Mossoró). Inviabilizada a reunião, entramos em contato via telefone com 

todos os estudantes a serem pesquisados e já durante a ligação foi explicado o motivo, 

apresentamos o projeto de pesquisa e os convidamos a contribuir com a pesquisa. 

Ainda durante o contato, ficou acordado com aqueles que aceitavam a vir, em horário 

livre, à sala de arquivo, o local escolhido para explicar detalhadamente a pesquisa e 

o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE). Na sala de arquivo, 

entregamos o questionário aos estudantes que vieram em horários e dias diferentes 

e os mesmos o levaram para responderem em seus domicílios e trazerem em um 

outro dia. Todos os 15 (quinze) estudantes a serem pesquisados receberam os 
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questionários, no entanto, apenas 12 devolveram, mesmo sendo cobrado por meio de 

contato telefônico e até mesmo pessoalmente.  

Para a análise e apreensão das informações, enumeramos os questionários de 

1 a 12 e categorizamos as respostas conforme indicadores a serem avaliados. 

O momento de apreensão da realidade, a partir das respostas aos 

questionários, configurou-se bastante difícil, talvez por falta de compreensão das 

questões por parte dos pesquisados, ou mesmo por falta de clareza das próprias 

questões. Assim sendo, os estudantes pesquisados, em sua maioria entre 18 e 20 

anos, não conseguiram expressar o suficiente para atender aquilo a que se propunha 

o questionário. Tivemos respostas bastante curtas, fato que dificultou uma maior 

articulação com as categorias. Dessa forma, muitas vezes foi necessário juntar mais 

de uma resposta para, assim, tentar articular, por vezes, as categorias aos 

indicadores. Assim, os resultados obtidos a partir dos questionários se mostraram 

limitados, dadas as respostas curtas, o que pode incitar outras pesquisas como 

métodos mais exploratórios 

Vale ressaltar que os estudantes pesquisados foram aqueles assistidos pelo 

PIP e que em 2016 completaram 1 (um) ano de participação no programa, haja vista 

que os(as) estudantes assistidos têm a possibilidade de sair do PIP para se inserirem 

em outros programas da instituição, ou permanecerem no mesmo até o final do curso 

no IFRN, mediante inscrição e renovação anual no programa em avaliação. 

O questionário semiestruturado elaborado segue uma sequência lógica das 

questões de forma a abordar seguramente aquilo que se propõe a investigar 

(MINAYO, 2014). Assim, o questionário semiestruturado com questões abertas e 

fechadas abordou indicadores que fossem essenciais e suficientes para subsidiar 

informações acerca dos resultados e/ou efeitos do PIP na vida dos estudantes. Esses 

indicadores possibilitam uma melhor interpretação da realidade social, de forma que 

apontam as prioridades sociais dos sujeitos envolvidos, já que podem contribuir no 

(re)dimensionamento das carências a atenderem nas diversas áreas de intervenção. 

Os indicadores a serem utilizados foram: a) renda; b) rendimento escolar; c) 

desenvolvimento de atitudes.  

Somados aos instrumentos acima mencionados, foi realizada também a 

observação participante in lócus, haja vista que por diversas razoes mantínhamos 

contato rotineiramente com os estudantes pesquisados, por estarmos todas(os) na 

mesma instituição e por serem eles bolsistas do PIP, o qual é gerenciado pelo Serviço 
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Social. A observação foi direcionada a aspectos relevantes para o estudo, como 

aquisição de instrumentos necessários ao curso do estudante; mudança de 

comportamento, entre outros que pudessem ter relação com a participação no PIP. 

Essas informações foram colhidas em conversas informais e anotadas em caderno de 

campo e, posteriormente, utilizadas como dados que foram utilizados para apreensão 

da realidade. 

A partir dos indicadores acima referidos, a avaliação de efetividade aferiu os 

resultados e/ou efeitos do PIP com relação às condições de permanência no IFRN, 

de forma a contribuir para sua continuidade da forma como foi inicialmente pensado, 

ou ainda sua reformulação de forma que pudesse efetivamente gerar mudanças na 

vida dos estudantes como política pública a que se propõe. 

Propusemo-nos também a conhecer o perfil socioeconômico destes estudantes 

que buscam a Assistência Estudantil, sobretudo o PIP, através do Sistema Unificado 

de Administração Pública (SUAP): quem são estes estudantes? Que limitações 

socioeconômicas enfrentam para manter-se no IFRN? Como sua família está inserida 

no mercado de trabalho? De que forma sua participação no PIP tem contribuído para 

superação das dificuldades por eles enfrentadas para permanecer no IFRN? 

O SUAP é um instrumento de caracterização socioeconômica amplamente 

utilizado pelo IFRN, bem como pelos estudantes regularmente matriculados na 

instituição para acessarem informações de sua situação acadêmica e se cadastrarem 

nos programas da assistência estudantil. Além disso, as informações do SUAP podem 

potencializar o acesso a informações disponíveis na instituição, contribuindo para a 

sistematização do trabalho desenvolvido pelo Serviço Social. 

As reflexões sistematizadas são apresentadas em quatro partes distribuídas da 

seguinte forma: no primeiro capítulo, trazemos a introdução, a qual faz uma breve 

apresentação do trabalho, além de detalharmos a metodologia desenvolvida para 

apreensão dos dados. 

No segundo capítulo, destacamos o debate sobre o processo de surgimento do 

Estado e da política social de educação com ênfase na educação profissional no 

Brasil, ressaltando as principais características do desenvolvimento dessa política no 

atendimento às demandas do capital; o papel da educação como espaço contraditório 

na construção de sujeitos conscientes na busca pela emancipação, capazes de 

decifrar e mudar a realidade social; bem como a organização e  estruturação da Rede 
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Federal de Educação Profissional, principalmente nos últimos anos com a 

interiorização dos Institutos Federais.  

No terceiro capítulo, abordamos a reflexão em torno da avaliação de políticas 

sociais e programas com destaque para a avaliação de efetividade numa perspectiva 

de contribuir no aprimoramento das políticas e programas sociais. 

No quarto capítulo, trazemos a discussão acerca da Assistência Estudantil no 

âmbito dos IFEs, bem como sua materialização com o processo de expansão da 

educação profissional pelos interiores do estado do RN. Atenção particular é dada à 

assistência estudantil no campus de Mossoró, com uma maior abordagem sobre o 

Programa de Iniciação Profissional.  

No quinto capítulo, refletimos acerca do resultado da avaliação de efetividade, 

identificando os efeitos do PIP para os estudantes nele inseridos, detalhando como 

esses efeitos contribuem para a permanência dos estudantes no IFRN. 

No último capítulo, apontamos as considerações acerca dos efeitos do PIP, 

compreendendo-o como integrante de uma política social e, portanto, espaço 

contraditório no qual forças divergentes lutam para impor-se. 

A partir deste estudo, buscamos contribuir para uma maior compreensão da 

assistência estudantil, sobretudo do PIP, na garantia de direitos para o segmento em 

estudo, tentando apontar falhas e possibilidades que se têm no programa. 
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2 O ESTADO CAPITALISTA E A POLÍTICA SOCIAL DE EDUCAÇÃO  
 

O Estado moderno é resultante do próprio processo de transformação da 

sociedade, mais precisamente da sociedade capitalista. As contradições que são 

inerentes a essa sociedade chegam a um determinado grau de desenvolvimento que 

se traduzem em antagonismos irreconciliáveis que não é possível conjurar. Para as 

classes sociais antagônicas e com interesses político-econômicos colidentes não se 

autodestruírem o Estado aparece como um poder colocado, aparentemente, por cima 

da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-la dentro dos limites da 

"ordem". Assim, o Estado é um poder nascido da sociedade, mas que é posto acima 

dela, distanciando-se cada vez mais da mesma. (ENGELS, 1923). 

Ora, analisar o Estado é também conhecer a sociedade, posto que esta funde 

o Estado e este é constitutivo daquela. As forças sociais que predominam em um 

determinado tempo histórico influenciam a organização do Estado de modo a 

tendenciá-lo, no conjunto da sociedade, a privilegiar aqueles que detêm o poder 

(IANNI, 2004). 

Em uma incursão histórica, podemos visualizar que em distintos períodos 

históricos temos um Estado que se metamorfoseia de acordo com as especificidades 

conjunturais, mas sempre atendendo à classe dominante. O Estado feudal foi aquele 

de que se valeu da nobreza para manter a sujeição dos servos e camponeses 

dependentes. O moderno Estado representativo é o instrumento de que se serve do 

capital para explorar o trabalho assalariado. 

Dessa forma, o Estado moderno provê ações que garantam a manutenção da 

ordem capitalista, atendendo às suas necessidades, como corrobora Ianni (2004, p. 

14): “Em face das tendências da industrialização, configuradas favoravelmente em 

dados momentos, o Estado desenvolve atividades destinadas a criar as condições de 

possibilidade do desenvolvimento [...]”. 

Em meio a processos industriais ou financeiros em que o setor privado encontre 

dificuldades para seu desenvolvimento, dados os custos ou as questões peculiares 

ao próprio mercado, o Estado cria as condições necessárias, a exemplo de 

infraestrutura, como ferrovias. Nesse sentido,  

 
 

[...] no âmbito do processo de acumulação do capital, originado com a 
industrialização, o Estado surge como uma mediação. É o próprio capital, 
nacional e estrangeiro, que mediatiza o Estado, para que se constitua a 
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configuração indispensável à própria manifestação. Desfaz-se, assim, umas 
das aparências da existência do Estado. A despeito de aparecer como 
autônomo, livre, em face das manifestações do capital, o desenvolvimento da 
análise revela que ele concretiza determinações do capital (IANNI, 2004, p. 
17-18). 

 
 

De acordo com Mandel (1986), as principais funções do Estado são: criar as 

condições gerais de produção que a classe dominante não pode assegurar; reprimir 

as ameaças das classes dominadas; integrar as classes dominadas, garantindo que 

a ideologia hegemônica continue sendo a da classe dominante. 

Assim, o Estado, mediante suas ações, providencia as condições para que o 

capitalismo se reproduza, tais como meios de transporte, de comunicação, serviço 

postal, reprodução intelectual de profissões indispensáveis à produção econômica, 

tais como astronomia, hidráulica, sistema educacional adequado às necessidades da 

expansão econômica. 

As ações do Estado, no entanto, não se restringem apenas às funções de 

ordem jurídica, política, mas envolvem também a função integradora que se dá por 

meio da educação, cultura ou meios de comunicação, com a difusão da ideologia da 

classe dominante. 

Nesse sentido, é necessário destacar que Gramsci (apud PORTELLI, 1977), 

percebe o Estado de uma forma ampliada, concebendo-o como resultado da 

articulação entre a sociedade civil (conjunto de organismos que se responsabilizam 

pela difusão da ideologia da classe dominante) e a sociedade política (que 

corresponde à dominação de forma direta por formas jurídicas), formando a 

superestrutura. 

Dessa forma, o Estado, em sua “face” não coercitiva, utiliza-se de diversas 

instituições e estratégias para a disseminação da ideologia da classe dominante, ora 

a burguesa, o que tem fortalecido o processo de manutenção da hegemonia da 

burguesia e de reprodução do capitalismo, uma vez que o sistema capitalista não se 

restringe apenas à produção material, mas também se traduz como “(re)produtor” de 

relações sociais, sobretudo aquelas em consonância com a ordem estabelecida. 

Assim, inferimos que o Estado não se restringe apenas às ações de ordem 

política e jurídica, mas também representa e difunde a hegemonia de uma classe, de 

forma a atuar conforme suas necessidades. Nessa perspectiva gramsciana, é por 

meio da sociedade civil que a classe dominada pode difundir também suas ideologias 

e chegar, por meio do consenso, a dominar a sociedade política. 
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Em outras palavras, para Gramsci, a sociedade civil representa o conjunto das 

instituições civis, entre elas os espaços formais de educação que formam a opinião 

pública, que criam e difundem a ideologia e a cultura, representando o polo do 

consenso no Estado. Já a sociedade política desempenha o papel da coerção. Assim, 

a sociedade política detém o monopólio da violência, enquanto a sociedade civil é o 

ambiente da persuasão e do convencimento. 

Vale destacar que logo na ascensão do capitalismo monopolista, no início do 

século XX, houve também a ascensão do movimento da classe trabalhadora pela 

aquisição de direitos sociais, aos quais o Estado atendeu de forma contraditória ao 

passo que se tratou da concessão à luta de classe do proletariado, de forma a 

salvaguardar a dominação do capital, garantindo, pelo mesmo processo, a reprodução 

e a reconstituição da força de trabalho por meio das políticas sociais. 

Dessa forma, as políticas sociais são discorridas e direcionadas para 

amenizarem os impactos causados pelas contradições e antagonismos de classes no 

sistema capitalista. Ao mesmo tempo, paralelamente, contribuem para o 

desenvolvimento do processo de acumulação, dualidade de função que é a própria 

expressão da contradição capital/trabalho. É dentre essas políticas sociais que 

ressaltamos a política de educação como um dos espaços de contradição em que os 

interesses antagônicos perpassam suas estruturas formais e informais. 

 

2.1 Estado, política social e educação 
 

Segundo Behring e Boshetti (2006), não podemos indicar com precisão o 

surgimento das primeiras ações reconhecíveis de políticas sociais, haja vista que 

estas, como processo social, tomaram forma na ascensão dos movimentos sociais 

em meio ao capitalismo industrial. Em momentos de profundas disparidades nas 

relações entre os proprietários de capital e os proprietários da força de trabalho, o 

Estado atua como regulador a serviço da manutenção das relações capitalistas em 

seu conjunto.  

As políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção 

social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 

benefícios sociais, visando à diminuição das desigualdades estruturais produzidas 

pelo desenvolvimento socioeconômico (HOLFING, 2001). 
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O Estado capitalista moderno cuidaria não só de qualificar permanentemente a 

força de trabalho necessária ao mercado, mas também, mediante tais políticas e 

programas sociais, procuraria manter sob controle parcelas da população não 

inseridas no processo produtivo. 

Assim, as políticas sociais e a formatação dos diversos padrões de proteção 

social são respostas e formas de enfrentamento às expressões da questão social no 

capitalismo, sendo resultado das lutas sociais que se engendram na contramão dessa 

sociedade que tem como fundamento as relações de exploração do capital sobre o 

trabalho; além disso, as políticas sociais são formas de garantir a produção e 

reprodução dessa mesma sociedade. 

Vale destacar que a mobilização e a organização da classe trabalhadora foram 

e são determinantes para a mudança da natureza de um Estado. Esses movimentos, 

tendo como pauta principal a luta pela emancipação humana e pela socialização da 

riqueza, conseguiram, com árduas lutas, assegurar os direitos políticos seguidos dos 

direitos sociais a partir do final século XIX e início do século XX na Europa. 

No entanto, no Brasil, como afirmam Behring e Boshetti (2006), o surgimento 

da política social não se dá no mesmo período histórico em que ocorre nos países 

centrais, sendo que, somente a partir da primeira década do século XX, a classe 

trabalhadora se constitui em classe para si (quando a classe se organiza como tal, na 

exigência por direitos trabalhistas). Essas mesmas autoras afirmam que antes da 

proclamação da República no Brasil (1889) não se tem registro de legislação social. 

Assim, percebemos que as políticas sociais adquirem formatos diferentes, têm 

movimento, contradições em suas formulações e implementação, pois, por serem 

direcionadas a grupos diferentes, seu impacto sofre o efeito de interesses diferentes, 

expressos nas relações sociais de poder. 

Segundo Nozella e Azevedo (2012), utilizando-se de uma linguagem 

gramsciana, as políticas sociais públicas são produtos das relações de Estado, 

alimentando a supremacia, o domínio, a direção e a hegemonia exercida por atores, 

grupos e classes sociais dominantes sobre o Estado, ressaltando-se que o Estado é 

a sociedade política e a sociedade civil em seu conjunto.  

As teorias políticas (neo)liberais concebem as funções do Estado 

essencialmente voltadas para a garantia dos direitos individuais, sem interferência nas 

esferas da vida pública e, especificamente, na esfera econômica da sociedade. O 
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papel do Estado seria um mal necessário que garantiria a base legal para que o 

mercado pudesse maximizar suas “ações para os homens”. 

Entre os direitos individuais, destacam-se o direito à propriedade privada como 

direito “natural”, assim como o direito à vida, à liberdade e aos bens necessários para 

conservar ambas. Dessa forma, o Estado, por não ser o responsável pela concessão 

da propriedade privada, não tem poder para interferir nela, cabendo-lhe a função de 

arbitrar – e não de regular – conflitos que possam surgir na sociedade civil. 

Percebemos, dessa forma, que as teses neoliberais, em uma retomada das 

teses do liberalismo e acompanhando o movimento e as transformações da história 

do capitalismo, retomam deste seu discurso “menos Estado e mais mercado” sua 

concepção de Estado e de governo voltadas a uma crítica à intervenção estatal e a 

elogios às virtudes reguladoras do mercado. 

Essas ideias ganharam força e visibilidade com a grande crise do capitalismo 

na década de 1970, sendo apresentadas como possíveis saídas para esta. Em meio 

a essas circunstâncias, cabe ao Estado o papel de promover as condições positivas 

à competitividade individual e aos contratos privados. 

Nota-se, assim, que para os neoliberais2 as políticas (públicas) sociais 

desenvolvidas pelo Estado, na tentativa de regular os desequilíbrios gerados pelo 

desenvolvimento da acumulação capitalista, são consideradas um dos maiores 

entraves a esse mesmo desenvolvimento e responsáveis, em grande medida, pela 

crise que atravessa a sociedade. Essa intervenção constituiria uma ameaça aos 

interesses e às liberdades individuais, inibindo a livre iniciativa, a concorrência privada 

e podendo bloquear os mecanismos que o próprio mercado é capaz de gerar, com 

vistas a restabelecer o seu equilíbrio. 

Entre as várias políticas sociais desenvolvidas pelo Estado, como a educação, 

por exemplo, presenciamos um momento em que se tenta retirar do Estado a 

responsabilidade pela sua implementação e oferta a todo cidadão; isso, em termos 

universalizantes e de maneira padronizada, de modo a comprometer a qualidade de 

ensino ofertado. 

                                            
2 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 
originário 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. 
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Em uma clara contribuição para com o mercado, o Estado possibilita bases 

legais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996) que, no seu artigo 

2º, dispõe acerca da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, 

reforçando o sucateamento e o aumento de instituições privadas no ensino superior, 

causados pela minimização da responsabilidade do Estado para com as políticas 

públicas. 

As ações do Estado, sob inspiração neoliberal, incidem essencialmente em 

políticas compensatórias, em programas focalizados, seletivos, voltados àqueles que, 

em função de sua “capacidade e escolhas individuais”, não usufruem do progresso 

social. Tais ações não têm o poder de alterar a ordem estabelecida na sociedade 

capitalista nem se propõem a isso. 

Observamos, nesse sentido, que o Estado, ao se desresponsabilizar com as 

políticas sociais públicas, tenta sustentar seu apoio ao mercado capitalista sob a 

justificativa de aliviar os setores da sociedade que contribuem, mediante impostos, 

para o sistema público de ensino, ora dividindo suas responsabilidades com o setor 

privado, ora transferindo-as para este, de forma que nenhum aperfeiçoamento, 

melhoria, ampliação, correção ou conquista de direitos que compõem a cidadania 

poderá eliminar a raiz que produz a desigualdade social. 

Os neoliberais postulam que a política educacional e demais ações do Estado 

devem ser descentralizadas, articuladas com as ações do mercado capitalista, a fim 

de preservar a possibilidade de cada um se colocar, de acordo com seus próprios 

méritos e possibilidades, em seu lugar adequado na estrutura social. 

Notamos, nesse sentido, que o Estado transfere suas responsabilidades, no 

que diz respeito às políticas sociais públicas para o mercado, ao passo que não 

garante a oferta de políticas com qualidade, levando a população a buscá-las no 

mercado. Em outras palavras, o Estado incorpora a ideologia de “Estado mínimo” para 

a população, com uma redução dos gastos e serviços do aparelho estatal para com a 

área social, transferindo-os para o setor empresarial, implementando a política de 

privatização desses serviços ofertados à população, sendo, diga-se de passagem, 

“máximo” para o capital. 

Dissemina-se uma cultura que altera a regulação estatal pela regulação do 

mercado, em que a classe capitalista tenta disfarçar as contradições de classes, 

buscando a adesão e o consenso do proletariado (transformação intelectual e moral) 

para reprodução das relações capitalistas. 
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Segundo Gramsci (apud NOSELLA; AZEVEDO, 2012), o Estado não se impõe 

somente pela força, mas também pela ideologia e pela cultura, fenômenos sociais 

que, em grande medida, têm a escola e a educação como vetores, conforme vimos 

mencionando anteriormente. 

Ora, todos os aspectos da vida social e individual são perpassados pelos 

interesses do capital. Educar, portanto, seria uma atividade voltada, sob as mais 

variadas formas, para a preparação dos indivíduos para vida social condizente com a 

sociabilidade capitalista. Contudo, esta forma de sociabilidade é inerentemente 

contraditória, pois, de um lado, temos os interesses do capital e, de outro, os 

interesses da classe trabalhadora. E esses dois elementos radicalmente antagônicos 

dão origem a duas perspectivas sociais, dois mundos organizados ou organizáveis 

sob princípios e formas diferentes. Esse espaço de contradição nos permite a 

possibilidade de enfrentamento à hegemonia ora dominante. 

A educação, assim como outros complexos sociais, também é uma prática 

social e, como tal, possui determinações históricas e sociais, uma vez que está 

inserida no contexto das relações sociais, possuindo características especificas e 

peculiares em realidades distintas. 

Embora a educação seja oficialmente legalizada como direito, sua forma 

escolarizada se deu de forma desigual para a classe de ideologia hegemônica e a 

classe trabalhadora. À classe dominante caberia uma educação propedêutica, geral, 

de formação humana, cultural para a vida, enquanto que, para a classe dominada, 

uma educação, preferencialmente, técnica (escolas profissionalizantes) voltada 

somente para atender às exigências e necessidades de reprodução do mercado de 

trabalho. Esse processo se dá pela divisão social e técnica do trabalho, estratégia 

fundamental do modo de produção capitalista, o qual requer um sistema educacional 

classista, separando trabalho intelectual e trabalho manual, trabalho simples e 

trabalho complexo, cultura geral e cultura técnica, ou seja, uma escola que forma 

seres humanos unilaterais, mutilados, tanto das classes dirigentes como das classes 

subalternizadas. Evidentemente que isto não ocorre de forma mecânica, mas em uma 

relação de correlação das forças que estão em disputa na sociedade que, em alguma 

medida, possibilita frear em parte a ganância do capital. 

Essa divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual se traduz na dicotomia 

entre teoria e prática, conduzindo a existência de dois tipos de ensino, sendo um para 

o ensino da teoria, do saber científico sobre o trabalho, destinado a uma minoria; e 
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outro que enfatiza o saber prático, com ênfase na execução de tarefas, este destinado 

aos trabalhadores. 

Esta dualidade do processo educativo na sociedade capitalista está ligada aos 

interesses antagônicos que caracterizam as relações sociais entre as classes que a 

constituem e às condições para reprodução ou superação destas relações, sendo a 

educação, neste sentido, um espaço de luta hegemônica no qual, segundo Frigotto 

(2010, p. 27), “se articula as concepções, a organização dos processos e dos 

conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas diferentes esferas da vida 

social, aos interesses de classe”. 

Assim, constatamos que a educação formal, no geral, tem o propósito de não 

só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em 

expansão do sistema capitalista, mas também o de gerar e transmitir um quadro de 

valores que legitima os interesses dominantes, dissimulando a ideologia da classe 

dirigente, como se não pudesse haver nenhum tipo de alternativa à gestão da 

sociedade (MÉSZARÓS, 2005). 

Desde o momento em que surge, a educação diretamente articulada ao 

trabalho se estrutura como um sistema diferenciado e paralelo ao sistema de ensino 

regular, marcado por finalidade bem específica: a preparação dos pobres, 

marginalizados e desvalidos da sorte para atuarem no sistema produtivo, nas funções 

técnicas localizadas nos níveis baixo e médio da hierarquia ocupacional. Assim, sem 

condições de acesso ao sistema regular de ensino, este segmento “marginalizado” 

seria a clientela, por excelência, de cursos de qualificação profissional de duração e 

intensidade variáveis, que vão desde os cursos de aprendizagem aos cursos técnicos. 

A exemplo disso, já em 1909, foram criados pelo governo federal brasileiro os 

primeiros cursos profissionais, com o nascimento de 19 escolas de aprendizes 

artífices, subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Essas 

escolas foram as propulsoras do que atualmente se constituem as Instituições 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), muito embora sob uma perspectiva 

política diferenciada. 

Neste cenário, passamos a ter no Brasil uma educação dual na qual, para uma 

classe, temos uma educação de formação humana e, para a outra, uma educação 

voltada estritamente para o mundo do trabalho. 

É mister termos clareza quanto ao caráter contraditório da sociabilidade 

capitalista para que assim possamos compreender a dinâmica das instituições que a 
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constituem. Neste sentido, se a ampliação do acesso à escola e o prolongamento da 

própria escolaridade representam duplamente forma econômica e política de gerir as 

necessidades do capital e uma resposta à pressão da classe trabalhadora por mais 

escolaridade, a mesma também carrega consigo a tendência à elevação dos 

patamares escolares muito além do que é conveniente (econômica e politicamente) 

para a funcionalidade do modo de produção capitalista. Esta é uma tensão 

permanente, cuja origem se localiza no caráter contraditório e antagônico das relações 

sociais desse modo de produção. Acerca disso, acrescenta Frigotto (2010, p. 185): 

 
 

No entanto cria-se mecanismo para se manter o saber desenvolvido na 
escola sob o poder da hegemonia burguesa que vão desde a negação ao 
atingimento dos níveis mais elevados da escolarização, pela seletividade 
interna na própria escola, até o aligeiramento e desqualificação do trabalho 
escolar para grande maioria que frequenta a escola. Esta desqualificação 
passa pela fragmentação do trabalho educativo, pela quantidade e qualidade 
dos conteúdos objetivos veiculados, pela direção que assume a prática 
escolar.  

 
 

Nessa perspectiva, a educação representa uma importante arma na luta de 

classes, em que é necessária a apropriação do saber pela classe trabalhadora para 

que assim possa compreender os processos científicos e técnicos envolvidos na 

produção e os controlar. 

Nesse sentido, não é por acaso que a classe dominante tem interesse em 

subordinar as práticas educativas e de formação profissional às leis do mercado 

capitalista, seja numa perspectiva de adestramento/treinamento, seja na perspectiva 

de formação polivalente e formação geral abstrata que atendam às necessidades do 

capital. “Interessa ao capital um sistema educativo dual, segmentada: escola 

disciplinadora e adestradora para os filhos da classe trabalhadora e escola formativa 

para os filhos da classe dirigente” (FRIGOTTO, 2010, p. 36). 

Frente a estas condições estruturais da sociabilidade capitalista, resta à classe 

trabalhadora não cair na (des)esperança e se apropriar de leituras que vislumbram 

uma sociedade na qual a educação seja unitária, politécnica e para todos, sem 

distinção de classe, educação esta que seria ofertada na educação básica (ensino 

fundamental e médio). 

A análise até aqui desenvolvida nos permite apreender que na educação 

brasileira atual essa perspectiva formativa está colocada enquanto possibilidade 

teórica e ético-política no ensino médio, capaz de garantir uma base unitária para 
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todos, fundamentado na concepção de formação humana integral, onilateral ou 

politécnica, tendo como eixo estruturante o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura 

e, a partir dessa mesma base, também oferecer o ensino médio integrado aos cursos 

técnicos de nível médio (EMI). 

Embora a educação profissional no ensino médio seja uma imposição da 

sociedade para atender as necessidades de produção capitalista, o que se persegue 

não é somente atender a essa necessidade, mas mudar as condições em que ela se 

constitui; é também uma obrigação ética e política garantir que o ensino médio se 

desenvolva sobre uma base unitária para todos. Portanto, o ensino médio integrado 

ao ensino técnico, sob uma base politécnica, unitária e onilateral de formação geral é 

uma condição necessária para se fazer a “travessia” para uma nova realidade 

(FRIGOTTO, 2005, p. 43).  

Com relação à formação politécnica, não se trata, pois, da formação de sujeitos 

com amplas capacidades para o mercado, mas de uma educação que permita aos 

trabalhadores a volta ao domínio sobre o conteúdo do próprio trabalho para que, dessa 

forma, tenham melhores condições para enfrentar a contradição entre capital e 

trabalho, na perspectiva da superação do modo de produção capitalista pela via do 

aprofundamento de suas contradições internas. Dessa maneira, seria a politecnia uma 

articulação entre o fazer e o pensar, representando a superação da dualidade na 

educação.  

Por outro lado, a formação unitária e onilateral traz em si uma formação que 

tome o trabalho como princípio educativo, através do qual seria possível desvendar 

processos históricos, culturais, sociais e econômicos imbricados organicamente. Em 

outros termos, o trabalho se constitui em componente fundamental da formação 

humana na medida em que comporta as dimensões teórico-prática e técnico-política 

necessárias para mediar as relações entre sociedade como um todo, mundo do 

trabalho e processo educativo.  

Nesse sentido, autores como Nosella e Azevedo (2012) ressaltam que Gramsci 

defende uma escola, qual seja, a unitária, para todos, de forma a ofertar tanto a 

educação propedêutica quanto aquela voltada para o mundo do trabalho, ou seja, uma 

escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 

industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades do trabalho intelectual. É 

sabido que não temos uma educação que oferte a formação acima indicada, no 
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entanto, os embates que se afirmam em torno dos processos educativos e de 

qualificação humana para atender as necessidades do capital ou, ainda, da classe 

trabalhadora, firma-se sobre uma mesma materialidade, a sociedade capitalista em 

grande transformação, um espaço contraditório.  

Neste cenário o que cabe à classe trabalhadora, conforme Frigotto (2010), não 

é negar o progresso científico, técnico, o avanço do conhecimento, os processos 

educativos e de qualificação ou simplesmente fixar-se no plano das perspectivas da 

resistência, nem de se identificar nas novas demandas do grande capital, mas de 

disputar concretamente o controle hegemônico do progresso técnico, do avanço do 

conhecimento e da qualificação, arrancá-lo da esfera privada e da lógica da exclusão 

e submetê-lo ao controle democrático da esfera pública para potenciar a satisfação 

das necessidades humanas. 

Como um complexo da sociedade civil, a educação escolar é utilizada pela 

classe dominante na difusão de sua hegemonia, porém, também pode representar a 

possibilidade de a classe oprimida criar e consolidar uma contra-hegemonia, uma vez 

que a sociedade civil é o lugar da circulação livre de ideologias. 

No entanto, não se pode negar que a forma como a educação formal vem sendo 

desenvolvida a torna responsável por induzir a um conformismo generalizado em 

determinados modos de interiorização, de forma a subordiná-los às exigências da 

ordem estabelecida, mesmo sendo essa educação fundamental para que se possa 

romper a lógica do capital no âmbito da educação. Pois através de uma mudança 

radical no modo de interiorização agora repressivo que sustenta a concepção 

dominante do mundo, o domínio do capital pode ser e será quebrado (MÈSZAROS, 

2005). 

Assim como Frigotto (2010), a educação, para Mészáros (2005), deve 

contemplar e preparar o estudante não apenas em uma perspectiva de formação 

técnica voltada à preparação para o trabalho, mas, sobretudo, para satisfazer suas 

necessidades de conhecimento, que o forme também para a vida, como ser humano. 

Nesse sentido, Castro (2007) afirma que, segundo Gramsci, a construção de 

uma educação emancipatória depende da corrosão do bloco histórico dominante. A 

política educacional estatal age e se manifesta na superestrutura. No entanto, sua 

ação não só mais visa procurar e assegurar a reprodução ampliada do capital e as 

relações de trabalho e de produção que se sustentam, compreendendo também um 

espaço político de disputa e de se traçar estratégias políticas, sendo uma delas o 
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acesso ao conhecimento historicamente acumulado e socialmente construído, à 

apropriação do conhecimento elaborado, bem como à forma de pertencimento do 

humano, como verdadeiramente humano, no mundo. 

Para Gramsci (apud NOSELLA, 2012), trata-se do engajamento, da vontade de 

alterar as relações sociais, tendo a escola como um instrumento social fundamental 

para a emancipação humana, pois a educação e a cultura são o substrato para o 

cultivo de um novo consenso em favor de valores como a solidariedade e a igualdade, 

com vistas à construção de um mundo justo e fraterno, ou seja, à construção do 

caminho que guie a humanidade à sua emancipação. 

No entanto, é imprescindível não confundirmos esses direitos assegurados 

juridicamente como sinônimo de cidadania, uma vez que esta não é capaz de 

assegurar a tão sonhada e almejada emancipação humana dentro da ordem vigente 

constitutiva do capitalismo. Dessa forma, reconhecer as limitações intrínsecas da 

cidadania na sociabilidade capitalista não significa, de modo algum, menosprezar a 

importância que ela teve e tem no processo de autoconstrução do ser social; significa 

apenas reconhecer que ela integra a sociabilidade regida pelo capital, de modo que 

cidadania, por mais plena que seja, jamais será sinônimo de liberdade, mas que deve 

ser garantida a todas as pessoas. 

Nesse sentido, Tonet (2016) ressalta que os homens serão plenamente livres 

quando puderem, de fato, ser senhores do seu destino, o que não deve ser confundido 

com liberdade absoluta, anárquica ou irrestrita. Significa apenas com a possibilidade 

de os homens estarem em condições – a partir de uma base material capaz de criar 

riquezas suficientes para satisfazer as necessidades de todos – de serem 

efetivamente sujeitos da sua história. 

A dimensão jurídico-política poderá contribuir para impor limites ao capital, mas 

não para erradicá-lo. Em outras palavras, os direitos assegurados, embora possam 

garantir aperfeiçoamento, melhoria, ampliação, correção ou conquista de direitos 

inerentes à cidadania, não poderão eliminar a raiz que produz a desigualdade social, 

pois a garantia do exercício daqueles direitos permite, ao aparar as arestas e ao tornar 

menos brutal a escravidão assalariada, que este sistema social, fundado na 

desigualdade, funcione melhor, pois conta com o beneplácito dos próprios explorados 

e dominados. 

É necessário termos clareza que existem limites e contradições que permeiam 

os direitos e as políticas sociais; reconhecer que estes estão circunscritos no âmbito 
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da emancipação política e, portanto, não significam/traduzem o estágio de 

emancipação que almejamos, mas apenas uma parte do caminho que precisa ser 

trilhado até lá. 

Assim, a educação, na perspectiva da formação de indivíduos efetivamente 

livres, deve ter como horizonte norteador a emancipação humana, que possibilite aos 

homens estar em condições – a partir de uma base material capaz de criar riquezas 

suficientes para satisfazer as necessidades de todos – de serem efetivamente sujeitos 

da sua história e não somente a emancipação política, da qual a cidadania é parte 

integrante (TONET, 2016).  

No entanto, sendo a educação uma política social que busca a mediação para 

a reprodução social, ao mesmo tempo que serve à classe dirigente na disseminação 

de sua ideologia, sua contribuição predominantemente será a reprodução dos 

interesses das classes dominantes. Essa realidade nos impõe limites para estruturar 

a educação de modo a estar voltada para a emancipação humana, porém, isso não 

inviabiliza o estabelecimento de políticas educacionais mais progressistas e, por isso, 

a luta nessa esfera não deve ser menosprezada. 

Em virtude do reconhecimento dos limites próprios ao tecido social no qual nos 

encontramos, a luta no campo da educação deve ser voltada para sua defesa como 

direito social, que deve ser efetivado por meio da política social, gratuitamente 

ofertada e de fato universal. Encampar e fortalecer essa luta já se configura como uma 

importante pauta a ser materializada, não como horizonte máximo a ser alcançado, 

mas como estratégia que contribuirá para o processo de construção do caminho em 

direção ao horizonte, que é a superação do capitalismo e a constituição de uma 

sociabilidade em que lutar pela efetivação da educação para todos não seja sequer 

necessário, pois esta não será um direito, legalmente garantido, mas sim uma 

realidade cotidianamente vivida por cada indivíduo. 

A política social de educação, assim como outras desenvolvidas na sociedade 

civil, parte integrante do Estado ampliado de Gramsci, dissemina a ideologia da classe 

dirigente, contudo, é também um dos espaços no qual se podem traçar estratégias 

diferentes para superação dos limites impostos pelo capital e alcançar a emancipação 

humana em uma sociedade em que o capitalismo não seja o dirigente da sociedade 

e na qual todas as pessoas terão as condições necessárias para ter todos os direitos 

efetivamente/cotidianamente garantidos. 
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Sob a égide da sociabilidade do capital, os direitos humanos e quaisquer outros 

são proclamados mediante uma concepção abstrata de universalidade. Liberdade, 

igualdade e um conjunto de outros direitos que deveriam ser assegurados não têm 

condições de se realizar, posto que vigora uma desigualdade estrutural no processo 

de produção e reprodução da sociedade. Nesse sentido, com relação à educação 

Frigotto (2010, p. 488) destaca: 

 
 

O que se observa concretamente ´que a classe burguesa não se contrapõe 
ao acesso à escola. A universalização do acesso legitima a aparente 
democratização. O que efetivamente se nega são as condições objetivas, 
materiais, que facultem uma escola de qualidade e o controle da organização 
da escola.  

 
 

No entanto, esses direitos sociais se constituem e garantem as condições 

básicas de sobrevivência, das quais a classe trabalhadora precisa para se manter viva 

e fortalecer-se enquanto classe. Como afirma Guerra (2009, p.44), 

  
 

Os direitos sociais - como conquista da classe trabalhadora - têm nas políticas 
sociais os instrumentos pelos quais se materializam. Na medida em que os 
direitos sociais colocam limites ao livre desenvolvimento do capital, à 
voracidade do processo de acumulação do capital e se realizam através das 
políticas sociais, estas podem ser pensadas como instrumento de regulação 
social. Se, de um lado, as políticas são formas de socialização dos custos de 
reprodução da força de trabalho com o fim de torná-las aptas às demandas 
do capita, por outo, as políticas sociais satisfazem, efetivamente as 
necessidades dos trabalhadores. 

 
 

A conquista de direitos políticos ou sociais foi progressivamente imposta aos 

regimes liberais e à classe burguesa pela luta dos trabalhadores. Para Neto (1990, p. 

72 apud DURIGUETO, 2011, p. 291), “o sistema capitalista consegue conviver com 

qualquer regime político, desde que tenham premissas compatíveis com a estrutura 

econômica  e com os interesses capitalistas” , é neste sentido que a democracia formal 

é aceita e até promovida pela classe hegemônica, haja vista que permite a 

manutenção de interesses capitalistas. 

É sabido que, historicamente, no desenvolvimento das sociedades capitalista, 

a ideologia dominante cumpre o papel de mascarar o antagonismo entre as classes, 

de forma a naturalizar as desigualdades, e ainda que a educação tem sido usada 

como instrumento ideológico para tal mascaramento. 
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Nesse sentido, para entender que ideologias fundamentam o processo 

educativo e a educação profissional, em particular, é necessário compreender a 

produção e reestruturação produtiva na sociedade capitalista. 

No item seguinte, veremos como a dualidade na educação brasileira se 

instaurou e como ainda se mantém com forte caráter classista, com enfoque no 

embate entre educação profissional e educação básica. 

 

2.2 Breve histórico da Educação Profissional brasileira  
 

A sociabilidade capitalista possui condições inerentes à sua estrutura, a 

exemplo da divisão social e técnica do trabalho, na qual uns possuem os meios de 

produção e outros apenas a força de trabalho indispensável à produção capitalista. A 

separação “interessada” da unidade entre teoria (intelecto) e prática (força de 

trabalho) prepara diferentemente os homens para que atuem em posições 

hierárquicas e tecnicamente diferenciadas no sistema produtivo, daí a divisão social e 

técnica do trabalho.  

Dessa forma, a constituição de sistemas de educação marcados pela dualidade 

estrutural é marcante a esta sociabilidade. No Brasil, esse cenário da organização e 

constituição do sistema de ensino não se deu de outra forma. A educação profissional 

surge articulada diretamente ao trabalho, estruturando-se como sistema paralelo à 

educação regular de ensino, ambas com objetivos específicos: uma educação voltada 

para classe popular e potenciais para mercado de trabalho, e outra de formação para 

ocupar cargos hierárquicos na sociedade, respectivamente. 

A educação profissional no Brasil tem, portanto, a sua origem dentro de uma 

perspectiva assistencialista, com o objetivo de “amparar os órfãos e os demais 

desvalidos da sorte”, ou seja, de atender àqueles que não tinham condições sociais 

satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que viessem de encontro à 

ordem dominante vigente.  

O século XX trouxe uma novidade para a história da educação profissional do 

país. Neste período, tentou-se organizar a formação profissional em uma perspectiva 

de modificar o seu objetivo nitidamente assistencialista de atendimento aos desvalidos 

e a “menores” abandonados e órfãos, na busca de afastá-los daquilo considerado 

como “desordem” social para a classe capitalista e manutenção do status quo para 

um novo objetivo, qual seja, a da preparação de operários para o exercício 
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profissional. Assim, foi através do Decreto nº 7.566 de 1909 que o ensino profissional 

passou a ser de responsabilidade do Estado, cabendo ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, mediante a busca da consolidação de uma política de incentivo, 

a preparação de ofícios dentro destes três ramos da economia. 

Nesse sentido, em 1909 o Governo Federal instituiu as primeiras escolas de 

formação profissional, com a instauração de 19 escolas de aprendizes artífices 

subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Subordinação esta 

que representa a ideologia que liderava a criação dessas escolas, qual seja, a 

preparação para o mercado. 

No entanto, segundo Kuenzer (1991, p. 06), 

 
 

Embora relacionado às transformações sociais e econômicas que o Brasil 
vivia na época, o surgimento destas escolas, como mostra Cunha, não pode 
ser apontado como decorrência direta das necessidades de mão-de-obra 
qualificada, em virtude do caráter incipiente do desenvolvimento industrial 
naquele período (apud Cunha, 1977). Além de inicial, o desenvolvimento 
industrial no Brasil no início do século, era extremamente desigual, 
localizando-se basicamente no centro e sul, particularmente em São Paulo. 
Isto significa que a maioria das escolas de aprendizes artífices localizou-se 
em estados onde praticamente não existiam indústrias, em decorrência do 
que se voltaram antes para a qualificação de artesãos do que para a 
qualificação de profissionais para a indústria.  

 
 
Tratava-se, pois, muito mais de ofertar qualificação de artesão para os julgos 

“desvalidos da sorte” e manter a ordem estabelecida na sociedade do que para 

preparar para o mercado de trabalho. Segundo Cunha (2005, p. 63), 

 
 

A finalidade dessas escolas era a formação de operários e contramestres, 
mediante o ensino prático e conhecimentos técnicos necessários aos 
menores que pretendessem aprender um ofício, em ‘oficinas de trabalho 
manual ou mecânico que fossem mais convenientes e necessários ao estado 
em que funcionar a escola, consultadas, quanto possível as especialidades 
das indústrias locais’. 

 
 

A preocupação com a qualificação na perspectiva de atender as necessidades 

da produção capitalista só vai surgir por volta de 1940, com a organização de um 

sistema de ensino profissional para a indústria, em um atendimento claro às classes 

dirigentes.  

Nesse processo emergente de industrialização, coube às classes populares 

uma formação profissional destinada a operar os equipamentos da indústria, 
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consolidando a dualidade estrutural e a funcionalidade da educação, reforçando a 

reprodução da desigualdade entre classes sociais. 

Ora, a dicotomia entre trabalho intelectual e trabalho manual, decorrente da 

divisão social do trabalho, está no cerne da relação entre educação profissional e 

educação básica e nas limitações que se instauram nas reformas educacionais na 

busca de sua integração. 

A política educacional, como parte integrante das condições de produção e 

reprodução das relações capitalista, toma forma e peculiaridades conforme o contexto 

que está inserida. Neste sentido, se as primeiras práticas da educação profissional 

não estavam diretamente ligadas ao processo produtivo, dada sua incipiente 

instauração, ela emerge em meados de 1930, com o deslocamento da economia 

agroexportadora para a economia industrial, a adquirir um perfil que atenda as 

demandas da industrialização. 

A partir de 1940, com a intensificação da industrialização, acentuou-se também 

a dualidade na educação. Com a Lei Orgânica da Educação Nacional, todas as 

escolas criadas em 1909 foram reconfiguradas para ofertar cursos técnicos, cursos 

industriais básicos e cursos de aprendizagem, mesclando o caráter assistencialista ao 

de preparação para o mercado para atender as demandas da industrialização. Nesse 

sentido, as grandes transformações econômicas, políticas, sociais, como 

determinantes da conjuntura, tiveram rebatimentos diretos na educação. 

Frente à demanda da classe dirigente por “mão-de-obra”, criou-se as bases 

para a organização de um "sistema de ensino profissional para a indústria", articulando 

e organizando o funcionamento das escolas de aprendizes artífices (1942); sendo que 

no mesmo ano, criou-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e, 

em 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), todos resultantes 

das correlações de força no governo, no qual a classe dirigente era a capitalista. 

Assim, houve um incentivo do Governo Federal na institucionalização de um sistema 

nacional de aprendizagem custeado pelas empresas para atender às suas próprias 

necessidades.  

Nesse cenário, surgiram, em contraposição à ordem que se instaurou, 

demandas pela quebra da dualidade educacional. Assim, tivemos o surgimento da 

Educação Básica (EB). Foi a partir desse momento que se pôde falar em uma etapa 

entre o ginasial e a educação superior, ou seja, os cursos colegiais (origem do atual 

ensino médio - EM), os quais possuíam duas variantes: científico e clássico, ambos 
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equivalentes e voltados para o acesso ao ensino superior. Assim, a educação fica 

estruturada em dois níveis, a educação básica (EB) e a superior. A EB divide-se em 

duas etapas: o primário e o secundário, subdividido em ginasial e colegial ou 

profissionalizante. Este último, embora equivalente parcialmente ao nível colegial e 

com a mesma duração, não habilitava para o acesso ao ensino superior, haja vista 

que este continuou com exigências de formação geral, destinada às classes 

dirigentes.  

Como processo histórico e espaço de contradição, as ações desenvolvidas 

para acolher as demandas da industrialização não atenderam satisfatoriamente as 

forças envolvidas. Ora, pressão da classe trabalhadora frente à acumulação e 

concentração de riqueza; ora, pressão do capital estrangeiro que via neste modelo de 

substituição de importação uma barreira ao comércio internacional. 

Como parte estruturante da sociedade, a educação reflete tais conflitos que 

permearam também a criação da 1ª Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional/LDBN (Lei nº 4.4024/61). A busca era de alterar a organização dessa 

educação, no entanto fracassada, não chegando a grandes avanços, embora tenha 

propiciado um avanço significativo quanto à articulação dos dois sistemas de ensino. 

Naquele momento, incorporou-se, ao sistema regular, os cursos técnicos de nível 

médio, estabelecendo a equivalência plena entre os cursos propedêuticos e os 

profissionalizantes. Instaurou-se na mesma estrutura os dois sistemas, passando a 

existir dois ramos de ensino médio diferenciados, mas equivalentes: um propedêutico, 

representado pelo científico; e outro profissionalizante, com os cursos normal 

(magistério), industrial, comercial e agrícola, ainda reforçando a perspectiva dual na 

educação. 

No entanto, como se era de esperar, a lógica do sistema permanece a mesma 

quando se fala na legitimação do caráter seletivo e classista da escola, pois a 

distribuição dos alunos pelos ramos continua a ser feita em conformidade com a sua 

origem de classe. Um contexto em que uma pequena minoria da classe trabalhadora 

optava pelos cursos profissionalizantes, enquanto a maioria das matrículas ocorria no 

ramo propedêutico e era composta por candidatos ao ensino superior. 

Permanecia a separação entre "educação básica " e "formação profissional" 

(como se um não fosse interligado teleologicamente ao outro) com expressão da 

divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, garantido pela existência de um 

sistema de ensino com dois ramos equivalentes, embora diferenciados, e de um 
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sistema privado de qualificação para trabalhadores. Assim, os jovens e adultos são 

preparados para exercer funções diferenciadas - intelectuais ou manuais - na garantia 

da reprodução da sociabilidade capitalista. 

Neste sentido, Kuenzer (1991, p. 08) acrescenta: 

 
 

O que caracteriza, portanto, a relação entre educação e trabalho até esse 
período é a inexistência de articulação entre o mundo da "educação", que 
deve desenvolver as capacidades intelectuais independentemente das 
necessidades do sistema produtivo, e o mundo do trabalho, que exige o 
domínio de funções operacionais que são ensinadas em cursos específicos, 
de formação profissional. Esta desarticulação se explica pelo caráter de 
classe do sistema educativo, uma vez que a distribuição dos alunos pelos 
diferentes ramos e modalidades de formação se faz a partir de sua origem de 
classe. Em resumo, permanece a mesma situação existente no início do 
século, quando da criação dos cursos profissionais: educação para a 
burguesia e formação profissional para o povo.  

 
 

Durante a ditadura militar (1964-1985), intensificou-se a relação entre educação 

e trabalho, dada a opção do Estado por um modelo de desenvolvimento econômico 

ligado ao capital internacional, levando-o a modernização capitalista e transformações 

no mundo da produção. 

Ora, a sociabilidade capitalista está sempre se reconfigurando para superar ou 

atender as demandas e crises estruturais inerentes ao seu modo de produção. Neste 

sentido, em meados de 1960, instaurou-se um discurso acerca da maior necessidade 

da profissionalização já no ensino médio. Discurso este que possibilitou a Lei nº 

5.629/71, que propôs a romper com a dualidade, substituindo os antigos ramos 

propedêutico e profissionalizante por um sistema único, destinado a todos, 

independentemente de classe. No entanto, o que tivemos na verdade foi uma escola 

vinculada ao compromisso com a formação profissional, na perspectiva estrita de 

atender as necessidades da indústria, independentemente da classe social a que 

pertence o aluno, perdendo-se de vista o sentido mais amplo da educação. Sobre isto, 

Leher (1999, p. 8) faz a seguinte colocação: 

 
 

Na década de 1970, esta instituição (o Banco Mundial) “grifos nossos” 
considerava o financiamento às escolas primárias e secundárias de formação 
geral um contra-senso, defendendo o ensino técnico e profissional, 
modalidades tidas como mais adequadas às necessidades (presumidas) dos 
países em desenvolvimento. 
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Nota-se que a preocupação das instituições financeiras internacionais não é 

preparar bons profissionais em âmbito mundial, mas apenas prepará-los para  atender 

as necessidades de seus próprios países, por ora em desenvolvimento, e com todas 

as limitações de conhecimento, sobretudo em uma perspectiva de “falsa” ajuda, “as 

pessoas pobres do mundo devem ser ajudadas, senão elas ficarão zangadas”. Em 

suma, a pobreza pode gerar um clima desfavorável para os negócios” (LEHER, 1999). 

Neste sentido, o Brasil atende as propostas de organismos internacionais, no 

entanto, não oferta condições necessária para sua implementação de forma igualitária 

por todo o pais. Assim, as escolas não estavam preparadas para ofertar o ensino 

profissional, fato este que mobilizou alguns segmentos da sociedade, como as escolas 

privadas que não acharam atrativo e lucrativo ter que mudar sua estrutura 

organizacional para ofertar tal educação em caráter compulsório. Estes fatos tornaram 

inviável a educação profissional obrigatória no Ensino Médio, sendo extinta tal caráter, 

através da Lei nº 7.044/1982. 

Nesse período, as reformas educacionais foram inspiradas na teoria do capital 

humano3, que disseminava a ideia de que a educação tem o poder de promover o 

desenvolvimento das nações e é responsável pela ascensão social dos indivíduos, 

sem considerar as condições e limitações que a produção capitalista impõe aos 

sujeitos. 

É importante observar que sendo a sociedade civil um espaço de contradição, 

é nela que podem surgir movimento de superação da ordem estabelecida. Prova disso 

é que foi em meio à ditadura militar, principalmente em meados de 1980, que se 

organizaram diversos movimentos na luta por direitos sociais básicos, como 

educação. Sendo que em 1988, tivemos a promulgação da tão sonhada constituição, 

a qual trouxe a garantia legal e constitucional de direitos até então apenas sonhados. 

Com relação à educação profissional, esta começa a ter novos delineamentos, 

sendo que em 1994, através da Lei nº 8.984, criou-se o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, transformando as Escolas Técnicas em Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs), que a partir de então teriam que ofertar também o 

ensino superior. 

                                            
3 Segundo Frigotto (2010), a teoria do capital humano foi desenvolvida por Schultz e sintetizada na obra 
teoria do capital humano (1973). Na mesma, a ideia de capital humano seria uma “quantidade” ou um 
grau de educação e de qualificação, tomado como indicativo de um determinado volume de 
conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas, que funcionam como potencializadoras da 
capacidade de trabalho e de produção. 
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Como vimos anteriormente, a política educacional brasileira e suas reformas 

sempre estiveram atreladas às transformações de ordem econômica e social e aos 

interesses das classes na sociedade, sendo, dessa forma, um processo histórico 

dialético, o qual sofre determinações. Destarte, é inevitável nos referirmos às 

transformações econômicas na década de 1990, à luz do neoliberalismo, sem falar 

nos seus rebatimentos na educação brasileira. Assim sendo, as transformações no 

mundo da produção trazem novas demandas também para a política de educação, de 

forma a requisitar profissionais mais qualificados para o capital, bem como uma 

redefiniçao das funções do Estado como implementador das políticas públicas. 

Dessa forma, com a política neoliberal disseminada pelos países centrais  no 

processo de “globalização” do capital, os Estados se inserem em um processo 

impositivo de políticas de ajustamento e estabilização econômica, caracterizado pela 

privatização de empresas estatais, redução da regulação do Estado na economia, 

redução dos gastos com políticas públicas, tornando-as focalizadas e compensatórias 

e seletivas, privatização dos serviços sociais, desregulação dos direitos trabalhistas, 

entre outros que asseguram o desenvolvimento econômico em detrimento da 

igualdade social. 

No âmbito educacional, é notória as ações governamentais na perspectiva de 

atender às demandas neoliberais. Vivenciamos desde então um processo de 

sucateamento das instituições públicas federais, estaduais e municipais, com corte 

crescente de investimento e recursos humanos, acompanhadas pela disseminação 

da desvalorização do serviço público e valorização dos serviços privados, afinal é 

neste que se tem a lucratividade econômica. Paralelamente a este cenário, tivemos 

também a interiorização da educação profissional, na perspectiva de atender às 

demandas da indústria por força de trabalho especializada.  

Foi neste primeiro processo de expansão da educação profissional que o 

estado do Rio Grande do Norte iniciou uma discussão e, posteriormente, a elaboração 

de um projeto de criação de uma Unidade de Ensino Descentralizada (UNED), que 

fosse capaz de formar profissionais com o mesmo nível daqueles vindos da capital. 

Dessa forma, Mossoró foi contemplada com a unidade da Escola Técnica do Rio 

Grande do Norte (ETFRN). Assim, com a finalidade de atender às exigências de um 

setor produtivo que se expandia no Oeste Potiguar, cujo mercado de trabalho 

necessitava de “mão de obra” qualificada, carente até então em Mossoró e cidades 

circunvizinhas, que se instala a ETFRN/UNED Mossoró. 
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No mesmo ano, a Lei nº 8.948/1994 havia transformado as doze Escolas 

Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), dentre 

elas a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, em Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte/CEFET-RN. 

Atendendo às demandas do capital, especialmente na preparação de “mão-de-

obra” qualificada e reforçando a dualidade na educação, conforme a divisão social do 

trabalho, em 1997 foi promulgado o Decreto de nº 2.208/97, que possuía motivos 

legais que justificariam sua revogação. O citado Decreto contrariava a Lei nº 9394/96, 

ao determinar em seu artigo 5º a separação entre o ensino médio e a educação 

profissional, confrontando-se com o artigo 6º da LDB, para a qual “o ensino médio, 

atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 

profissões técnicas”. 

O papel desempenhado pelo então presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, nesse contexto, foi aprofundar o país na dependência econômica, 

política, técnico-científica e intelectual, em relação aos países centrais, 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 e já ultrapassada frente aos avanços tecnológicos mundiais, o Banco 

Mundial já não recomendava investimentos na área, pois ela 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 a necessidade de investimento em educação 

acadêmica e prolongada àqueles não considerados competentes para o exercício de 

atividades intelectuais: pobres, negros, minorias étnicas e mulheres. Para esses 

caberia, nas análises de 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. 

 
 

Medidas estas propaladas pelo decreto que se impôs a uma lei maior, o que 

desencadeou vários movimentos organizados na luta pela sua revogação, tendo na 

figura de Luiz Inácio Lula da Silva, representante da classe trabalhadora, uma 
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perspectiva de mudanças, principalmente na área das políticas sociais. Apostas foram 

feitas e nos anos 2000 entra no cenário político brasileiro o sindicalista Luiz Inácio 

Lula da Silva, posteriormente eleito, sobretudo pela classe trabalhadora, na esperança 

de mudanças progressistas que atendessem às demandas dos trabalhadores, mas 

que não se dispôs a mudanças estruturais no cenário brasileiro, sendo apenas 

expressão da correlação de forças dentro do próprio bloco da esquerda com alianças 

conservadoras. O mesmo pouco fez, detendo-se no mínimo a tentar construir um 

projeto de desenvolvimento nacional de inclusão e acesso aos direitos sociais básicos, 

contudo, a inclusão se deu na ampliação do acesso ao consumo. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, teve início a expansão das instituições 

de educação profissional, trazendo também como inovação a revogação do Decreto 

nº 2.208/1997. Em substituição a este, 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.   

Assim, 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 

2013, construídas durante os governos de Lula e Dilma. 

Vale destacar que sendo as políticas sociais, em especial a educação, um 

campo de disputa e jogos de interesse, a expansão da educação profissional e 

tecnológica insere-se no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), atendendo à 

visão difundida pela ideologia dominante de que o desemprego é decorrente da falta 

de qualificação dos trabalhadores e de que a escolaridade e, portanto, a educação, 

tem o poder de viabilizar a inserção das pessoas no mundo do trabalho, bem como o 

desenvolvimento econômico do país, tornando o indivíduo responsável pela 

superação das desigualdades. 

A primeira fase dessa expansão foi iniciada no ano de 2006 e teve como 

objetivo a implantação de instituições federais de educação profissional e tecnológica 

em estados da federação que ainda não as possuíam, além de outras localizadas em 

periferias de grandes cidades e em municípios distantes de áreas urbanas, de forma 

que fosse articulada às potencialidades locais de cada região (INSTITUTO, 2008, p. 

17). Dando continuidade à expansão, iniciou-se, em 2007, uma nova fase intitulada 

“uma escola técnica em cada cidade-pólo do país”, com o propósito de implantar 150 
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novas unidades de ensino, criar 180 mil vagas na educação profissional e tecnológica 

e a meta de alcançar 500 mil matrículas até 2010. 

Nesse contexto, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, institui a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A Rede é constituída pelos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), pela Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), pelos Centros Federais de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) e de Minas Gerais (CEFETMG) e pelas Escolas 

Técnicas vinculadas às Universidades Federais. 

Com relação ao novo Decreto, este se configurou como um documento 

contraditório. Sobre o qual, Frigotto, Ciavata e Ramos (2012) fazem algumas 

considerações que denotam a inconsistência de tal integração. Os setores envolvidos 

na luta pela revogação do Decreto anterior esperavam mudanças na própria LDB/96 

com relação à educação profissional, no entanto, o que se teve foi uma lei específica 

para a educação profissional, na qual o ensino médio ficou sob a responsabilidade da 

Secretaria de Educação Básica e a educação profissional sob a responsabilidade da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). 

Dessa forma, embora tenhamos a educação profissional integrada formalmente 

ao ensino médio previsto na LDB, a mesma ainda permanece sendo executada com 

um caráter dual, distinguindo-se do ensino propedêutico ofertado no ensino médio e 

sendo desenvolvido sobretudo nos IFs. 

Além do mais, ainda temos como desafios na educação profissional, nesse 

processo de expansão, torná-la, de fato, em espaços escolares públicos de referência 

daquilo que consideramos de boa qualidade, sintonizados não com os interesses da 

produção capitalista, mas sim com as demandas da classe trabalhadora, pois, para 

esta classe, 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. 

Em meio ao jogo de interesses que permeiam as políticas sociais, vivemos, em 

meados do século XXI, especificamente nos anos 2016, um retrocesso de tais 

políticas, sobretudo da educação. Esta sofre, na atualidade, um ataque aos avanços 

duramente conquistados, seja no que diz respeito à formação integrada e ruptura da 

dualidade educacional, seja pelos recursos para ela previstos na Constituição de 

1988. Ataques estes capitaneados pelo atual presidente interino, Michel Temer, posto 
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na Presidência da República depois do golpe que levou ao Impeachment da ex- 

presidente Dilma Roussef. 

A sociedade, bem como as entidades representativas dos professores, 

pesquisadores que discutem mudanças no ensino médio para enfrentar a evasão 

escolar, além dos estudantes receberam de surpresa, sem serem consultados, a 

promulgação, por um governo “ilegítimo”, da Medida Provisória nº 746/2016, 

convertida na Lei nº 13.417/2017 (institui a Política de Fomento à Implementação de 

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral), que prevê mudanças estruturais sobre 

o ensino médio brasileiro. Temer e seu Ministro da Educação, Mendonça Filho, 

estabelecem uma reforma capaz de aprofundar problemas que já existem na 

formação educacional dos jovens brasileiros. Tal medida altera a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/1996, conquistada a duras penas pelas 

entidades educacionais e classes trabalhadoras. Temos, neste processo, um 

retrocesso imposto sem discussão. 

Nesse sentido, a Medida Provisória (MP) foi assinada em setembro pelo 

presidente Michel Temer, alterando conteúdos e métodos do Ensino Médio no Brasil. 

A MP, agora Lei nº 13.415/2017, não passou por consultas dos principais 

interessados, como os trabalhadores da educação e os estudantes. Essa nova 

configuração do Ensino Médio já vale para estudantes que ingressarem em 2018, ou 

seja, a partir de 2017 as escolas públicas de todo Brasil devem reformular a oferta do 

ensino. 

Com a Lei nº 13.415/2017, o Plano Nacional de Educação (PNE), fruto de 

debates entre as categorias envolvidas na educação, sofre diretamente ataques e a 

negação de muitas de suas metas. O PNE, por exemplo, estabelece que é preciso 

garantir que o corpo docente da educação básica possua graduação na área de 

conhecimento em que atua, enquanto que a Lei passa a permitir que profissionais com 

“notório saber”4 possam dar aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação, ou 

experiência, sem exigência de formação acadêmica na área. 

Um outro fator agravante que esta medida impõe é a mudança nos 

componentes curriculares obrigatórios da educação básica, sendo esta composta pela 

                                            
4 Definido na Lei 13.415/2017, "Art. 61, IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos 
respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 
profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 
pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado”. 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/focar-no-resultado-do-ideb-e-uma-miopia-diz-ana-moser
http://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2016/09/MP_NOVO-ENSINO-MEDIO.pdf


46 

 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A medida prevê que serão 

obrigatórias somente as disciplinas de português e matemática. E no ensino médio, 

tira-se a obrigatoriedade de disciplinas de formação humana e política, como filosofia, 

artes, sociologia; a língua estrangeira que era a critério da escola passa a ser 

obrigatório somente o inglês; há uma clara busca pelo empobrecimento cultural e 

educacional do currículo escolar. 

Se a educação básica e, em especial, a educação profissional, prevista nas 

legislações5, tem como diretriz qualificar para o mundo do trabalho e também 

assegurar uma formação para o exercício da cidadania, a Lei na contramão 

estabelece uma educação com finalidade meramente instrumental. Um outro aspecto 

preocupante da medida é que o ensino médio, de 3 anos, será organizado por dois 

momentos diferentes: em 1 ano e meio cursa-se disciplinas conforme a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que pode não ter as treze disciplinas que existem hoje; no 

outro 1 ano e meio, o estudante faz opção formativa, ou seja, o estudante tem que 

definir o que vai cursar na universidade, pois esse segundo momento do ensino médio 

só permite uma área de atuação, como área de exatas ou humanas. Em outras 

palavras, o estudante, já no ensino médio, terá que decidir que profissão quer exercer 

e caso mude de opinião por motivos diversos terá que voltar ao ensino médio e cursar 

a parte formativa pertinente à nova profissão que escolher. Limita-se a liberdade de 

escolha dos nossos estudantes, em clara regressão aos anos de 1940. 

Vale ressaltar que ficará a cargo de cada estado regular a aplicação no ensino 

privado, isto indica que pode haver um ensino médio binário: um para a classe 

trabalhadora, com foco no mercado de trabalho, com conhecimento parcial; e outro 

para as elites, com ensino completo para quem pode pagar por ele. Impedem também 

a perspectiva crítica e transformadora das escolas, reduzindo conteúdo, impedindo a 

livre expressão de ideias e debates através de programas falsamente “sem partido”, 

promovendo a perseguição aos docentes e aos estudantes e excluindo do ambiente 

escolar a diversidade humana.  

Associado à Lei veio também a PEC 241 ou PEC 55, também já aprovada e 

apresentada como única saída para um ajuste fiscal e que ataca, principalmente, a 

classe trabalhadora que precisa do acesso às políticas públicas para garantir 

minimamente condições de sobrevivência. A PEC prevê o congelamento do 

                                            
5 As legislações a que nos referimos são as do IFRN. 
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orçamento por 20 anos, é uma medida que beneficia o grande capital em detrimento 

da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo promove a entrega do Pré-Sal que poderia 

prover os recursos necessários para a valorização e qualificação dos profissionais da 

educação e enfrentar problemas estruturantes da educação brasileira. 

Mediante essas propostas, como pensar uma educação integral para todos os 

sujeitos, quando temos congelamento de recursos para as políticas públicas, 

limitando, assim, investimento em tais áreas, as quais terão acesso a grande massa 

da classe trabalhadora e poucos do grande capital, enquanto a rede privada de ensino 

garantirá todos os meios necessários à formação integral daqueles sujeitos que por 

ela podem pagar? Esta é uma reflexão que merece atenção por parte da sociedade e 

dos nossos representantes legais. 

Veremos, a seguir, como se deu a expansão da educação profissional no Brasil 

e seus rebatimentos no âmbito institucional na perspectiva de garantir a permanência 

dos estudantes até o fim do curso. 

  

2.2.1 A expansão da educação profissional: a materialização da política nacional de 
assistência estudantil  
 

Em 1994, inicia-se o processo de "cefetização"6 da ETFRN, culminando, em 

1999, com sua transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), 

cujos desafios incluiriam a oferta de educação profissional nos níveis básico, técnico 

e tecnológico, além do ensino médio. Sua atuação no ensino de 3º grau começou com 

a oferta de cursos de graduação tecnológica, ampliando-se, posteriormente, para os 

cursos de formação de professores, as licenciaturas. Mais recentemente, a instituição 

passou a atuar também na educação profissional vinculada ao ensino médio, na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no ensino à distância. 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica no Rio Grande do Norte teve início em 1994, com a inauguração da 

Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) de Mossoró. Doze anos depois, o 

Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), dá início à 1ª fase da expansão da Rede Federal de Educação 

                                            
6 Processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 
Tecnológica. 
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Profissional, Científica e Tecnológica, implantando, em 2006, três novas UNEDs: Zona 

Norte de Natal, Ipanguaçu e Currais Novos. 

A segunda etapa da expansão começaria em 2007, com a construção de outras 

seis unidades, nos municípios de Apodi, Pau dos Ferros, Macau, João Câmara, Santa 

Cruz e Caicó.  Essas escolas foram inauguradas em 2009, sob uma nova 

institucionalidade - em vez de unidades descentralizadas de ensino do CEFET-RN, 

elas já nasceram como campi do novo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Ainda nessa fase da expansão, foram 

construídos os campi de Natal - Cidade Alta, Nova Cruz, Parnamirim e São Gonçalo 

do Amarante. Paralelamente ao plano de expansão física, o IFRN investiu também na 

criação do Campus de Educação à Distância que funciona nas instalações 

do Campus Natal-Central. 

Com o lançamento da 3ª fase da expansão, já no governo Dilma Rousseff, o 

Rio Grande do Norte foi beneficiado, a partir de 2013, com mais cinco campi: Ceará-

Mirim, Canguaretama, São Paulo do Potengi, Lajes e Parelhas. Este processo ocorreu 

mediante a instalação e interiorização em vários municípios brasileiros de novas 

unidades das instituições federais que atuam na educação profissional.  

Mediante a expansão da educação profissional, tivemos o aumento do número 

de matrículas, sendo registradas, em 2015, o total 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, 

2015), distribuídas da seguinte forma: 

 

Quadro 1- Quantitativo de matrículas por campi do IFRN em 2015 
CAMPUS DO IFRN MATRICULAS 

APODI 1436 

CAICO 1549 

NATAL-CIDADE ALTA 895 

CANGUARETAMA 568 

CEARA-MIRIM 581 

CURRAIS NOVOS 1568 

NATAL-CENTRAL 7483 

EAD 929 

IPANGUAÇU 1656 

JOAO CAMARA 1421 
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LAJES* 209 

MACAU 1383 

MOSSORO 3489 

NOVA CRUZ 1552 

PARELHAS*7 256 

PARNAMIRIM  1393 

PAU DOS FERROS 1673 

SANTA CRUZ 1546 

SÃO GOCALO DO AMARANTE 1086 

SÃO PAULO DO POTENGI 463 

NATAL-ZONA NORTE 1568 

TOTAL 37382 

Fonte: Relatório de Gestão de 2015 do IFRN. 

 

Este quantitativo é resultado da expansão da educação profissional pelos 

interiores do Brasil, bem como da política de cotas adotada pela instituição desde 

1994, antes mesmo da lei que a regulamenta. 

É notável que a Rede Federal de Educação Profissional nos últimos anos, em 

especial a partir do Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, teve uma 

significativa expansão, na qual foram criadas mais de duzentas novas escolas 

técnicas federais (BRASIL, 2012). Destarte, é importante observamos que as 

transformações no âmbito da educação de uma forma geral têm estreita relação com 

as transformações no mundo do trabalho, com as necessidades de expansão do 

capital no atual estágio de desenvolvimento econômico brasileiro, além de representar 

a ideologia da classe dominante e servir como legitimar-se. 

Nesse sentido, compartilhamos da reflexão de Frigotto (2006), ao analisar a 

conjuntura dos anos 1980 e 1990 no âmbito da organização da educação profissional 

no Brasil, que nos dá um norte para entender a realidade atual. O autor destaca que 

a educação profissional naquele momento histórico mantinha profundas relações e 

imbricamentos com as questões estruturais de ordem econômica, social, política e 

cultural da sociedade capitalista brasileira. Dessa forma, o processo de expansão em 

curso dos Institutos Federais é marcado principalmente por contradições e objeto de 

disputas de projetos societários distintos existentes na sociedade brasileira. 

                                            
7 Os campi com asterisco possuem um pequeno número de matrículas em virtude de ainda funcionarem 
como unidades avançadas do IFRN, sendo construídos na terceira fase da expansão e ofertando 
apenas o ensino médio integrado. 
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Gráfico 1- Expansão da rede federal de educação profissional, cientifica e 
tecnológica/unidades 

 

Fonte: SETEC (2017). 

 

Percebemos que com a política de expansão da educação profissional o 

número de unidades educacionais de educação profissional federal aumentou 

consideravelmente em todo o país.  

Esta expansão representa um desafio que precisa ser enfrentado com 

planejamento e com clareza dos objetivos sociopolíticos da proposta educacional, a 

fim de se garantirem a manutenção e a ampliação da qualidade da ação político-

pedagógica. É preciso buscar, continuamente, alternativas de atuação condizentes 

com essa nova realidade institucional, objetivando uma real inserção nos contextos 

sociais das diversas localidades onde os campi do IFRN estão presentes. Assim, em 

um processo contraditório e de forma progressista o compromisso da Instituição vem 

sendo pautado em cumprir sua função social, promovendo mudanças significativas no 

âmbito da formação humana, da formação para o trabalho e do desenvolvimento 

social e econômico, na busca de romper com a histórica dualidade, como denota os 

próprios documentos institucionais. Persegue-se, assim, uma atuação integrada e 

referenciada − local, regional e nacionalmente − possibilitando o entrelaçamento entre 

desenvolvimento, territorialidade e educação sistêmica, a partir de ações como, por 

exemplo, avaliação das práticas, intercâmbio (em âmbito científico, acadêmico e 
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cultural) e formação continuada dos servidores. São ações como essas que 

contribuem decisivamente para a não fragmentação da proposta educacional da rede 

federal de educação profissional e tecnológica. 

Essa expansão vem possibilitando a ampliação de vagas e, por conseguinte, 

ampliando a possibilidade de acesso a centenas de adolescentes, jovens e adultos 

brasileiros a cursos técnicos na Rede Federal pública em nosso país. 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, essa expansão torna-se um campo 

bastante atrativo para parcelas significativas da população em nosso país.  Isso 

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, precocemente, sendo que, na maioria das 

vezes, esses jovens interrompem os estudos e se inserem em ocupações 

profissionais de baixa remuneração e valorização social e 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 ou sociais, para a 

conjuntura atual, e, como nos alerta Frigotto (2006), é também expressão dos 

elementos estruturais que 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 2016, o Ministério da Educação concretizou a construção de mais de 
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500 novas unidades referentes ao plano de expansão da educação 
profissional, totalizando 644 campi em funcionamento. Além disso, outras 
escolas foram federalizadas. [...] São 38 Institutos Federais presentes em 
todos estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, 
cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. (SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2016).  

 
 

Essa expansão da educação profissional traz repercussões significativas no 

âmbito da nova configuração da educação profissional no estado do RN8. Isso 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 vai do ensino médio à pós-graduação, passando por cursos voltados à 

educação de jovens e adultos e à formação continuidade de trabalhadores, quadro 

este que se diferencia do período que antecede a segunda fase da expansão da rede 

federal no RN, ocorrida em 2009, pois, anteriormente, os estudantes potiguares que 

desejavam fazer um curso técnico profissional concorriam às vagas existentes em  

Campus e, por ocasião das vezes, até em outros estados longe de suas cidades de 

origem, o que os obrigava a mudar de cidade. Um outro agravante era a oferta de 

vagas limitadas a essas unidades que restringia o número de estudantes inseridos na 

educação profissional no estado. Com isso, vinha um conjunto de demandas e 

necessidades, tais como: onde morar, custos com a alimentação, custos com o 

transporte, dentre outras, impossibilitando o acesso e a permanência nesses cursos 

para parcelas significativas de adolescentes e jovens do estado.  

Somado ao processo de expansão da educação profissional, que se iniciou em 

1994, tivemos também, nesse mesmo ano, as primeiras ações de incentivo a atitudes 

afirmativas com a política de cotas. Essa decisão antecipa-se à lei nacional de cotas 

de 2012.  

 
 

A reserva de vagas foi aprovada pela Resolução 04/2005 do Conselho 
Diretor/CEFET-RN, servindo de referencial para outras instituições públicas 
do País. Assegurar processos seletivos diferenciados, com a reserva de cotas 

                                            
8 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 vem 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. 
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de 50% para estudantes da rede pública, é um grande passo. Porém, é 
insuficiente. Mesmo visto como uma potencialidade institucional, o mote 
desafiador da proposta inclusiva está em traçar diretrizes ainda mais 
consistentes, garantindo, aos estudantes beneficiados com essa política, não 
só o ingresso, mas também a permanência e a conclusão de cursos. Na 
busca de assegurar o prosseguimento dos estudantes nos estudos com 
qualidade, faz-se necessário implementar ações sistemáticas de 
acompanhamento psicopedagógico e social, visando o bom desempenho dos 
alunos do ProITEC, com base nos índices de aprovação, reprovação e 
evasão. (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO RN, 2012, p. 257). 

 
 

Esse processo de expansão e interiorização da educação profissional e 

tecnológica contribui para o combate às desigualdades estruturais de diversas ordens, 

proporcionando o desenvolvimento social por meio da formação humana integral dos 

sujeitos atendidos, além de propiciar o desenvolvimento econômico, a partir da 

articulação das ofertas educacionais e das ações de pesquisa e de extensão. Dessa 

forma, podemos dizer que a educação profissional, embora separada da educação 

básica, vem mostrando-se forte na superação da dualidade da educação. A instalação 

de novos campi se deu de forma a atender, em se tratando do campus Mossoró, às 

peculiaridades produtivas na área do petróleo, das regiões do Rio Grande do Norte.  

 
 

Situando-se nesse contexto socioeconômico e cultural do Rio Grande do 
Norte e buscando ancoragem na defesa da educação pública de qualidade, 
nas novas definições políticas para a educação profissional e tecnológica no 
Brasil, no estudo dos arranjos produtivos sociais e culturais locais e nas 
condições pedagógicas da Instituição, o IFRN implanta novos campus como 
pólos especializados em áreas geográficas estrategicamente definidas. 
Apresenta, portanto, uma proposta acadêmica de atuação que atende a todas 
as microrregiões do Estado. (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, 
ENSINO E TECNOLOGIA, 2012, p. 29) 

 
 

Nesse sentido, contraditoriamente, a oferta e expansão da educação geral e 

educação profissional atende, pelo mesmo processo, por um lado às classes 

trabalhadoras, por outro, às classes conservadoras em um embate de disputas de 

projetos societários distintos. Ora, para as classes trabalhadoras assoladas pelas 

desigualdades sociais de ordem estrutural na sociedade capitalista a única saída que 

se tem para a minimização dos problemas de ordem econômica é a mobilização social 

por meio da educação e do trabalho, porém, dentro das limitações do capital; por outro 

lado, este mesmo segmento de classe trabalhadora, ao inserir-se na educação 

profissional, está garantindo “mão-de-obra” para o capitalismo. Assim, tratando-se do 

processo de expansão em curso dos Institutos Federais, o mesmo é marcado por 



54 

 

contradições e objeto de disputas de projetos societários distintos, haja vista 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). 

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 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.  Interessante observarmos que o governo 

Lula não deu tanta atenção a outras dimensões da vida social, não se propondo na 

resolução de problemáticas sociais, reduzindo-as à transferência monetária de renda 

e ao acesso mercantil a bens e serviços a amplos segmentos das classes 

subalternizadas, com vistas à minimização e redução das condições de pobreza, o 

que, por outro lado, também incentiva um maior endividamento. 
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3 A POLÍTICA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E 
PROGRAMAS 
 

3.1 Situando a avaliação no campo da educação 
 

A educação como complexo social da sociedade civil é um espaço contraditório 

de interesses antagônicos. Nesse sentido, configura-se, na virada do século XX e 

início do XXI, como um setor da estrutura social fundamental para promover 

mudanças nas formas de pensar a sociedade, o Estado e suas complexas relações. 

Tem-se um cenário de reestruturação do mundo do trabalho, enquanto no plano 

ideológico se produziram e se disseminavam uma série de noções e conceitos que 

tentam determinar essas novas relações e o papel do Estado na disseminação das 

ideias hegemônicas: globalização, Estado mínimo, flexibilização de contratos de 

trabalho, contenção de gastos públicos, trabalhadores polivalentes, qualidade total, 

dentre outros que, em conjunto, configuram a chamada ideologia neoliberal. 

É nesse contexto sócio histórico, econômico e cultural que ao situarmos os 

rumos da educação profissional em meados de 1990 teremos subsídios para 

compreender as implicações da política econômica internacional no âmbito brasileiro. 

Temos, no ano de 1997, o Decreto nº 2.208/97, que desintegra a educação 

profissional do ensino médio, reafirmando o caráter dual historicamente presente na 

educação brasileira, posição esta orientada sobretudo por princípios neoliberais e 

órgãos de financiamento internacional, aos quais o Brasil se endividou para atender e 

inserir-se na lógica neoliberal, embora tenha havido tentativas de sua superação. 

A partir da década de 1990, percebe-se uma intervenção massiva de 

instituições internacionais no campo educacional brasileira, trazendo repercussões na 

organização e gerenciamento da educação. Nesse sentido, Oliveira (2003, p. 12) 

destaca algumas das instituições:  

 
 

Fundo das Nações Unidas para Infância e Adolescência (UNICEF), Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e Comissão Econômica para a América Latina 
(CEPAL), e de entidades empresariais nacionais, como por exemplo: Instituto 
Herbart Levy (IHL), Instituto de Educação Liberal (IEL), Confederação 
Nacional das Indústrias (CNI), entre outras. 

 
 

Vivia-se, nesse período, uma reestruturação produtiva imposta a todos os 

países de forma distinta, conforme seu desenvolvimento, e a educação elevou-se 
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como campo de interesses do empresariado e do governo, o qual ratifica seu 

compromisso com o capital, submetendo-se às imposições dos órgãos financeiros de 

forma a promover internamente reformas, sobretudo na educação profissional, para 

atender ao mercado produtivo e de trabalho. Nesse período, o instrumento de 

avaliação é usado com mais intensidade com o objetivo primordial de quantificar os 

resultados. Segundo Oliveira (2003, p. 45), 

 
 
[...] entre as medidas ‘sugeridas’ pelo banco, destacam-se: alocação de 
recursos públicos, essencialmente para o ensino fundamental; transferência 
para iniciativa privada de subsídios educacionais; incentivo a concorrência 
entre as instituições para obtenção de recurso público; aumento de tempo 
dedicação dos professores no trabalho docente sem acréscimo salarial; 
priorização [...]. 

 
 

Vale destacar que essas ações eram controladas pelas instituições credoras, 

condição para continuar com os empréstimos financeiros. Acompanhamento este que 

se dava e ainda se mantém, sobretudo, por meio da avaliação dos resultados, com 

prioridade na área da educação, mais funcional ao capital do que outras políticas 

públicas como saneamento, afinal é o campo da produção de “mão-de-obra” e ainda 

de neutralização de ideologias.  Este processo de controle sobre as escolas se dá 

pela introdução de currículos e exames nacionais e, simultaneamente, promoveram a 

criação de mecanismos como a publicação dos resultados escolares, abrindo espaço 

para a realização de pressões competitivas no sistema educativo. Nesse sentido, é 

preciso verificar a serviço de quem está a avaliação: a serviço da regulação; do 

aumento do controle do Estado; do poder coercitivo sobre os professores; sobre a 

escola; com caráter fiscalizador, ou se é um instrumento que permite perceber onde 

há fragilidades e quais as soluções para corrigi-las. Se o objetivo é a aprendizagem 

do aluno, a melhor modalidade de avaliação é a pública e participativa. Se o objetivo 

é aumentar o controle do Estado sobre o que se faz na escola, a avaliação externa 

cumpre-o bem. 

Assim, a “fiscalização” das ações desenvolvidas se dá através de avaliações 

dos resultados, sem, contudo, avaliar como se dá o processo de implementação das 

ações estatais no âmbito público. Nesse sentido, Lanara (2009, p. 19) expõe: “A 

proposta neoliberal para o Estado é marcada por uma ideia reguladora: a da 

privatização; baseada na defesa da competência, na eficiência da iniciativa privada e 

na sua superioridade em relação às ações públicas, coletivas”. Dessa forma, 
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avaliação da educação nacional representa um instrumento que ao contrário do que 

se pensa à primeira vista não se limita e nem tem como campo restrito o terreno 

pedagógico, sendo ela um instrumento que reflete orientações políticas dos governos 

e, muitas vezes, perde o caráter de diagnóstico de situações a serem aperfeiçoadas, 

para tornar-se instrumento de controle do Estado. 

Atendendo a tais princípios de controle, a avaliação da educação nacional tem 

dado ênfase à avaliação dos resultados (e produtos), e, consequentemente, 

desvaloriza-se a avaliação dos processos, como é o caso dos exames nacionais que 

reduzem a complexidade do processo educativo apenas ao que é mensurável, sem 

considerar as tênues linhas que perpassam o processo educativo. 

Nota-se que a educação é uma política social pública, e como tal tem como 

objetivo principal priorizar o atendimento às pessoas na garantia de direitos básicos, 

bem como torná-la instrumento necessário à participação dos cidadãos no jogo de 

interesses na vida em sociedade. A educação deve propiciar, em linhas gerais, 

saberes, experiências, participação política e valores que se traduzem na intervenção, 

nas práxis. Nesse sentido, a avaliação de políticas educacionais, ao contrário do que 

é difundido, deveria ter como respaldo a consideração de elementos imbricados no 

contexto histórico e que perpassam o âmbito educacional, contribuindo para a 

formação dos sujeitos enquanto cidadãos. No entanto, temos uma avaliação que se 

contenta na medição de resultados, sem contribuir efetivamente em mudanças 

substantivas no processo educacional, em uma suposta independência do produto em 

relação aos processos que os produziram, de forma que os resultados são usados, 

majoritariamente, para justificar corte de recursos e desqualificar o ensino público.  

 

3.2 Avaliação na educação: um instrumento de aprimoramento de políticas e 
programas 
 

É a partir do século XX que a discussão sobre políticas públicas e avaliação 

passou a ter maior visibilidade no âmbito universitário e nas instituições públicas e 

empresas privadas (em nome da gestão da qualidade e gestão organizacional e nova 

forma de gerenciar). Buscamos a seguir, delinear uma maior aproximação com a 

avaliação e suas modalidades, dando ênfase àquela que nos interessa e nos 

propomos a utilizar para avaliar o objeto já mencionado, sendo a avaliação de 

efetividade a mais adequada. 
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O termo avaliação envolve um julgamento, uma atribuição de valor, uma 

medida de aprovação ou desaprovação a uma política ou programa, sob a perspectiva 

de tentar avaliá-la a partir de uma certa concepção, de interesse (explícito ou 

implícito). Ou seja, significa julgar, fazer juízo acerca das conquistas de tais 

políticas/programas, bem como os resultados obtidos como sua consequência, numa 

ralação causa/efeito. Dessa forma, a avaliação é um recurso/instrumento que não 

deverá ser utilizado nem para punir ou premiar, e sim dizer como está a 

política/programa. 

Nesse sentido, Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 23) ressaltam que, 

 
 
Não obstante, quando se fala de avaliação em ciências sociais e nas 
diferentes modalidades de intervenção social, alude-se e trata-se de uma 
primeira tentativa de aproximação a uma forma de valoração sistemática que 
se baseia no emprego de procedimentos, que apoiados no uso do método 
cientifico, servem para identificar, obter e proporcionar a informação 
pertinente e julgar o mérito e o valor de algo de maneira justificável. 

 
 

Nesse sentido, são necessários instrumentos de análise adequados na 

avaliação para não se confundir opções pessoais com resultados de pesquisa, 

somente assim a mesma poderá contribuir com mudanças na sociedade, na 

perspectiva de se chegar a resultados que aferirão o alcance ou não de objetivos de 

políticas e programas, bem como seus efeitos para o público atendido.  

A compreensão de que as políticas sociais têm um papel imprescindível na 

legitimação e consolidação do Estado democrático de direito requer que sejam 

entendidas e avaliadas como um conjunto de programas, projetos e ações que devem 

universalizar direitos. Para tanto, toda e qualquer avaliação de políticas sociais (ou de 

programas e projetos) deve ter como pano de fundo a identificação da concepção de 

Estado e de política social que determina seu resultado.  

A emersão de políticas sociais públicas ou programas sociais como resultado 

de ações do Estado trouxe à tona o questionamento quanto as suas funções e da 

eficácia de suas ações interventoras junto à sociedade. Tais questionamentos levaram 

a um maior interesse em aferir o fracasso ou sucesso das políticas públicas com 

relação ao atendimento das demandas postas ao Estado e, assim, contribuir para um 

desempenho satisfatório do poder público. 

A avaliação e seu conjunto de métodos e técnicas teve sua ampliação nos 

Estados Unidos na década de 1960, como meio para aferir das ações públicas, 
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objetivando o alcance de um governo eficaz. No Brasil e América Latina, a expansão 

da utilização de modelos e métodos de avaliação se deu a partir dos anos de 1970, 

nomeadamente, nos anos de 1980 e de 1990, sob uma perspectiva, majoritariamente, 

gerencialista (FARIA, 2005), que em uma lógica direcionada somente ao financeiro 

colocou-se a serviço das contrarreformas do Estado, com intuito de sustentar as 

regressões nas políticas de Estado sob a alegação de maior busca de eficiência e 

eficácia. 

Para Costa e Castanhar (2003), os estudos avaliativos tradicionalmente 

estiveram mais voltados para os processos de formulação de programas do que para 

os relacionados à sua implementação e avaliação, situação esta que vem mudando 

nos últimos anos por algumas práticas avaliativas acompanhadas de perspectivas 

teóricas que se distanciam da avaliação mais tradicional. 

A avaliação ao se preocupar apenas e exclusivamente com métodos e técnicas 

avaliativas perde de vista a criticidade acerca do conteúdo e papel do Estado e das 

políticas sociais diante o enfrentamento das desigualdades sociais, o que torna 

necessário uma maior preocupação e direcionamento com finalidade de revelar suas 

funções e papel das políticas na produção e reprodução das desigualdades sociais. 

No entanto, a avaliação de políticas sociais públicas deve ser orientada pela 

intencionalidade de apontar em que medida as políticas e programas sociais são 

capazes e estão conseguindo expandir direitos, reduzir a desigualdade social e 

propiciar a equidade. 

Nesse sentido, faz-se necessário termos clareza do que seja avaliação, sendo 

ela denominada de avaliação política ou avaliação de política. Segundo Figueiredo e 

Figueiredo (1986), a avaliação política é uma etapa preliminar e preparatória à 

avaliação de política, pois é através do descerramento dos critérios utilizados na sua 

formulação que se manifestam os princípios e valores adotados. Já Arretche (2006) 

compreende a avaliação política como análise do processo de tomada de decisão que 

antecede a adoção de determinado tipo de política pública. Dessa forma, a avaliação 

política não tem como objetivo a análise da natureza, dimensão ou abrangência de 

uma política social, tenta compreender e explicar os motivos, razões ou interesses 

que determinam a decisão dos governos por uma política social pública em detrimento 

de outra. A avaliação política se dedica a explicar o processo decisório e os 

fundamentos políticos que explicam a existência de uma política social. 
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A mesma autora entende que a análise e avaliação de políticas sociais busca 

compreender as suas configurações, a partir do conhecimento acerca da dimensão, 

significado, abrangência, funções, efeitos, enfim, todos os elementos que atribuem 

forma e significado às políticas sociais. Porém, a autora traça uma linha tênue entre 

análise e avaliação de políticas; análise de políticas teria como objetivo reconstituir as 

diversas características de uma política, como a relação entre público e privado, as 

formas de financiamento, as modalidades de prestação de serviços e as 

possibilidades de desenho institucional que atribuem corpo a uma política social sem 

se preocupar com seus efeitos e implicações na realidade. Para tanto, Arretche (1998, 

p. 31) enfatiza: 

 
 

Ainda que a análise de uma política pública possa atribuir a um determinado 
desenho institucional alguns resultados prováveis, somente a avaliação desta 
política poderá atribuir uma relação de causalidade entre um programa X um 
resultado. 

 
 

Contudo, é mister dizer que ambas se complementam no processo de 

avaliação, haja vista que para avaliar uma política social é necessário entendê-la 

como parte de uma totalidade e em um processo dialético permeado por contradições 

que determinam sua formulação.  

Para a realização de avaliação de políticas sociais públicas ou programas 

sociais não podemos perder de vista os princípios e valores que as norteiam e que 

vêm implícitos em sua formulação, sendo esta a sua fase primeira (avaliação política). 

Outro momento é a avaliação empírica que estabelece as conexões lógicas entre os 

objetivos da avaliação, os critérios de avaliação e os modelos analíticos capazes de 

dar conta da pergunta básica de toda pesquisa de avaliação: a política ou programa 

social sob observação foi um sucesso ou um fracasso (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 

1986). 

A educação, enquanto política pública social, tem sido constantemente 

avaliada, ora por organismos externos, ora por pesquisadores que a constituem ou a 

acompanham. Contudo, é a partir da década de 1980 que a avaliação passa a ter 

papel mais importante na educação brasileira, quando passa a ter incentivos 

internacionais, tendo que apresentar os resultados esperados pelos financiadores, em 

uma perspectiva de formação exclusiva para o mercado de trabalho, eximindo-se da 
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formação cidadã. Segundo Sousa e Oliveira (2003, p. 875), a avaliação adquire duas 

potenciais funções: 

 
 

De um lado, torna-se peça central nos mecanismos de controle, que se 
deslocam dos processos para os produtos, transferindo-se o mecanismo de 
controle das estruturas intermediárias para a ponta, via testagens sistêmicas, 
‘os controles remotos’. Não importa como ocorre o processo ensino-
aprendizagem, desde que ocorra. O controle por meio de pesadas estruturas 
organizacionais, que ademais demandam corpos de funcionários 
especializados (os ‘supervisores’) torna-se desnecessário, sendo substituído 
por processos avaliativos que verificam o produto da ação da escola, 
certificando sua ‘qualidade’. [...] De outro, a avaliação legitima ‘valorações’ 
úteis à indução de procedimentos competitivos entre escolas e sistemas para 
melhorar pontuações nos rankings, definidos basicamente pelos 
desempenhos em instrumentos de avaliação em larga escala.  

 
 

Nota-se, assim, que a avaliação no sistema educacional esteve associada 

muito mais a questões de cumprimento de metas quantitativas do que à qualidade do 

ensino e ao processo de implementação e aos impactos da política na vida dos 

estudantes; em outras palavras, avaliava-se os resultados sem dar importância ao 

processo educacional, atendendo, principalmente, apenas as demandas do grande 

capital. Ora, com a disseminação da ideologia neoliberal, generaliza-se a ideia da 

ineficiência do Estado, gerando formas diferentes de privatização. Por um lado, 

transfere-se responsabilidades do Estado para o âmbito privado, num discurso de 

enxugamento dos gastos estatais; por outro, empenha-se na disseminação da gestão 

das políticas públicas ancoradas em uma lógica de mercado, internalizando-se 

concepções e princípios mercantilistas. As medidas cabíveis dentro dessa lógica 

podem ser diversas, mas, no caso da educação, os mecanismos que têm evidenciado 

maior potencial de se adequarem a ela são as políticas de avaliação, associadas ou 

não a estímulos financeiros. 

Organismos internacionais e de capitalismo avançado têm liderado essas 

ações e disseminando-as para os países capitalistas monopolistas dependentes, a 

exemplo do caso brasileiro. No Brasil, a partir dos anos 1990, houve algumas 

iniciativas de avaliação adaptadas por parte do governo federal, estaduais e 

municipais de educação, na busca de viabilizar a lógica de gerenciamento da 

educação, reconfigurando, por um lado, o papel do Estado e, por outro, a própria 

noção de educação pública, ao difundir uma ideia de qualidade que supõe 

diferenciações no interior dos sistemas públicos de ensino como condição mesma de 
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produção de qualidade. Nesse sentido, sob a lógica de gerenciamento, os sistemas e 

instituições escolares sofrem impactos que alteram o seu funcionamento. A ênfase 

calca-se no competitivismo e nos resultados do sistema educativo, o que também 

exigiu um maior controle. É nesse contexto que a avaliação surge como imprescindível 

a este mecanismo, por ser ela uma técnica capaz de aferir a eficácia, eficiência ou 

efetividade de políticas/programas, capaz de conferir informações quanto a 

metas/resultados e custo/benefício. Assim, é válido ressaltar que a avaliação a que 

nos propomos nesta produção com relação à assistência estudantil não se preocupa 

apenas a aferir dados quantitativos. Ou seja, pretende ir para além disso, na 

perspectiva de contribuir no processo educacional a partir dos efeitos gerados pelo 

Programa de Iniciação Profissional. Para isso, faz-se necessário retomar algumas 

propostas de avaliação para extrair alguns aspectos fundamentais para o processo da 

avaliação, principalmente de efetividade, mesmo que sejam aspectos que 

demandariam maior consolidação em função de sua temporalidade. 

 

3.3 Avaliação de políticas públicas: algumas tipificações 
 

Não é possível afirmar que existe um único tipo de avaliação. Pois bem, a 

avaliação pode diferenciar-se entre si em função do momento de sua realização e os 

objetivos que persegue; em função de quem as realiza (podendo ser externa ou 

interna, mista e participante); em função da escala que assume; e em função dos 

destinatários aos quais se destina Cohen e Franco (1993). Nesse sentido, aponta-se 

uma variedade de tipos de avaliação de políticas sociais públicas e de programas 

sociais.  

Em função do momento, a avaliação pode ser ex-ante ou ex-post. A ex-ante é 

realizada na fase inicial da política ou programa, ou ainda projeto, na tentativa de 

prever fatores que determinariam ou não sua implementação. A ex-post, por outro 

lado, seria aquela realizada após a implementação ou encerramento da 

política/programa/projeto. Nessa perspectiva, a Avaliação de Processo tem como 

objetivo fazer aferições quanto a metas ou resultados, metodologia de implantação e 

a relação custo/benefício e/ou custo/resultado; já a Avaliação de Impactos destina-se 

a avaliar a efetividade de política/programa através de seus resultados, efeitos e 

impactos. 
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A Avaliação de Processo é imprescindível durante a implementação de uma 

política/programa, pois vislumbra aferir a eficácia quanto a objetivos, metas e 

diretrizes, ou seja, aferir se o implementado está conforme o planejado.  

Assim, a avaliação processual, embora não objetive medir o impacto do 

programa quando feita ao longo da implementação, possibilita a monitoração dos 

processos responsáveis pela produção do efeito esperado, ou não (FIGUEIREDO; 

FIGUEIREDO ,1986). 

Por Avaliação de Impactos, podemos definir, conforme os autores citados 

anteriormente, que é bem mais ampla e complexa e tem por finalidade aferir os 

resultados, efeitos ou impactos nas condições sociais possibilitadas pela 

política/programa na vida do público-alvo. Esse tipo de avaliação centra-se nas 

mudanças quantitativas e qualitativas determinadas intencionalmente, ou não, pelas 

políticas e programas sociais. Sobre esta dimensão, destaca Silva e Silva (2001, p. 

85): 

 
 

Precisar o que seja impacto requer conceituar um efeito, enquanto todo 
comportamento ou acontecimento que sofre influência de algum aspecto do 
programa, podendo ser procurado, previsto, positivo e relevante ou não 
procurado, positivo ou negativo.  

  
 

Nesses termos, o estudo sobre avaliação de políticas/programas busca aferir 

informações que possibilitem uma relação de causalidade com as ações 

governamentais. Essas informações podem ser aferidas conforme o objetivo da 

avaliação e, por conseguinte, por métodos e técnicas, assumindo tendências que as 

classificam como: eficácia, eficiência e efetividade (ARRETCHE, 2006). Para Draibe 

(2001), essas tendências (eficiência, eficácia e efetividade) vão expressar o êxito de 

uma política/programa através de indicadores agregados. 

Por avaliação de eficácia, entende-se como aquela que busca verificar a 

relação entre os objetivos discriminados na política/programa e aqueles de fato 

efetivados. Para Arretche (2006, p. 34), “esta avaliação pode ser feita entre, por 

exemplo, as metas propostas e as metas alcançadas pelo programa ou entre os 

instrumentos previstos para sua implementação e aqueles efetivamente empregados”. 

Com relação à avaliação de eficiência, esta constitui-se em estabelecer uma 

relação entre os custos empregados na implementação das políticas/programas e 
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seus resultados. Tenta estabelecer uma relação entre os custos e as ações 

implementadas, relação custo/benefício (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986). 

Por último, temos a tendência definida como avaliação de efetividade, que faz 

um exame entre a política/programa implementada e os resultados/efeitos/impactos 

nas condições de vida da população alvo. Conforme Figueiredo e Figueiredo (1986), 

através dessa avaliação é possível aferir o fracasso ou sucesso da política/programa 

na perspectiva de detectar se houve mudanças na vida da população atendida e que 

tenham relação causal com a política/programa. 

Se as políticas/programas sociais podem variar quanto aos seus propósitos, 

aquelas que buscam alterar as condições de vida de uma população devem ser 

avaliadas na perspectiva de aferir se ocasionou ou não resultados/efeitos/impactos. 

Nesse sentido, Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 106) acrescentam: 

 
 

Políticas com propósitos de mudança estão sujeitas aos seguintes resultados: 
a) o resultado esperado é alcançado; 
b) um resultado não esperado é produzido, sendo, porém, positivo; 
c) resultados do tipo (a) e/ou (b) ocorrem e são bons no ciclo de vida imediato, 
porém negativo no médio ou longo prazo; 
d) o resultado esperado é produzido no que diz respeito a cada membro da 
população-alvo, isto é, cada indivíduo melhora sua situação social; a médio 
prazo, a categoria social a que estes indivíduos passam a pertencer piora. 
e) o resultado esperado não é alcançado, e nenhum outro resultado é 
produzido; 
f) um resultado não esperado ocorre, sendo, porém, negativo. 

 
 
Dessa forma, os resultados acima descritos podem ser aferidos no processo 

de avaliação, sendo que os dois primeiros apontam para o sucesso da 

política/programa avaliada, enquanto que os últimos atestam o seu fracasso. É mister 

compreendermos que a política/programa pode gerar efeitos/impactos objetivos, 

sendo aqueles que deram mudanças quantitativas nas condições da população-alvo; 

impactos subjetivos que alteram o "estado de espírito" da população; e, finalmente, 

podem causar um impacto substantivo, mudando qualitativamente as condições de 

vida da população. No entanto, nem sempre a avaliação de impacto pode aferir essas 

três dimensões, pois ela depende dos objetivos a que a política/programa se propõe, 

podendo ser estes, em alguns casos, direcionados apenas para uma das dimensões. 

Nesse sentido, Figueiredo e Figueiredo (1986) ressaltam que os modelos 

analíticos capazes de mensurar as mudanças - para as três dimensões da efetividade 

- são desenhos experimentais que comparam o estado dos diversos aspectos da 
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população antes e depois da execução do programa, garantindo-se um mínimo de 

controle, pelo menos analítico, sobre as variáveis ambientais que atuam sobre a 

população no período da experimentação. 

A avaliação de efetividade é, nesses termos, aquela que identifica os 

resultados/efeitos das ações do Estado, a partir de mudanças que não teriam ocorrido 

sem a implementação da política/programa avaliada. Mediante as diferentes 

tendências da avaliação de política/programa, é necessário que suas informações não 

sirvam apenas para constatação. 

Ainda com relação à avaliação de efeitos/impactos, aferida como uma 

tendência de avaliação de efetividade, a mesma pode, conforme Cohen e Franco 

(1993), ser realizada antes do início da política/programa; durante sua implementação 

(para fundamentar uma reformulação) ou na finalização do mesmo, servindo de 

parâmetro para ações futuras. 

Dirimida a tipologia da avaliação, é válido ressaltar que a avaliação é 

necessária em todas as políticas públicas, com o objetivo principal de aferir e propor 

mudanças em suas formulações e implementações para que possam de fato mudar a 

realidade na qual intervém. 

Nesse sentido, a avaliação pode e deve ser parte integrante de toda política 

pública/programa social, tendo como objetivo aferir resultados quanto à sua eficácia, 

eficiência e efetividade. 

3.4 Avaliação de efetividade: algumas definições necessárias  
 

As políticas públicas em geral são formuladas a partir de uma necessidade 

posta na sociedade e, por sua vez, são colocadas em agenda pública, discutidas, 

planejadas, implementadas e, por conseguinte, avaliadas. Estes momentos podem 

ocorrer de formar concomitante, pois ao mesmo tempo que podem estar sendo 

implementadas e avaliadas, podem, também, estar passando por um processo de 

reformulação. 

É através delas que se busca garantir os direitos assegurados em lei, mas 

dentro dos limites da sociedade capitalista e sem atender a todas as pessoas. Nesse 

sentido, embora não sejam capazes de transformações nesta sociabilidade se 

propõem a mudanças na realidade em que intervêm. 

A partir dessa compreensão, temos a avaliação como um tipo de pesquisa de 

avaliação que tem por objeto de estudo uma intervenção em uma determinada 
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realidade social, com intenção de promover mudança nas políticas públicas, sendo 

estas desenvolvidas em âmbitos públicos da sociedade pelo Estado e até mesmo por 

organismos privados, desde que resguardado o caráter público da mesma. 

Dito isso, concebemos que a avaliação que melhor pode aferir acerca de 

mudanças ou não na realidade é a avaliação de efetividade. Não por acaso, mas 

seguindo a lógica de Figueiredo e Figueiredo (1986), o tipo de avaliação é definido 

segundo definições operacionais claras dos objetivos do programa, especificação dos 

critérios de sucesso e medidas de aferição do sucesso, ponto central desta pesquisa. 

Dessa forma, a escolha do tipo de avalição pode ser assim delineada: a definição dos 

propósitos da política ou programa condiciona os objetivos da avaliação; estes, por 

sua vez, condicionam o tipo de pesquisa empregado na avaliação, que na sequência 

determina o critério de sucesso e, por último, estabelece o modelo analítico de aferição 

do sucesso. Esta cadeia de condicionantes funciona como um processo de diminuição 

dos graus de liberdade dos analistas nas suas opções intelectuais e metodológicas. 

A avaliação de efetividade pode ser entendida como a avaliação da relação 

entre o processo de implementação de determinado programa e seus 

resultados/efeitos. Refere-se à identificação do sucesso ou fracasso, em termos de 

verificação de mudanças reais nas condições de vida das pessoas atendidas pelo 

programa/política avaliado, bem como aferir efeitos não esperados e prejudiciais a 

determinado grupo (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO,1986 apud ARRETCHE, 2007, p. 

32). 

Isto posto, a avaliação de efetividade procura identificar as mudanças 

produzidas sobre o grupo atendido pela política/programa social. A mesma se propõe 

a verificar se as atividades previstas foram executadas, se as decorrências finais que 

se esperavam foram igualmente alcançadas. A aferição se dará a partir da 

constatação de mudanças, como resultante de um programa, e em que medida as 

mudanças ocorreram na direção desejada. Propõe-se a identificar as mudanças 

efetivas na realidade sobre a qual a política/programa intervém e que mantém uma 

relação direta de causa-efeito. É mister reforçar que é possível encontrar 

resultados/efeitos/impactos esperados e não esperados pela política/programa 

avaliada, mas que não teriam ocorrido sem a intervenção desta. Como dito 

anteriormente, avaliação de efetividade possui um caráter peculiar que a torna mais 

complexa. Ela se dispõe a verificar a ocorrência ou não de mudanças pretendidas no 

público-alvo, mudanças estas que devem ter relação direta e somente com a 
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política/programa. Nesses termos, deve haver uma relação de causalidade, em que a 

política/programa funciona como a variável independente, e os 

resultados/efeitos/impactos são as variáveis dependentes (uma vez que só ocorrerão 

mediante uma intervenção da política/programa). 

Delineamos, as seguir, as várias compreensões que se tem por resultados, 

efeitos e impactos, embora seja consenso entre os autores que não haja 

diferenciações significantes. 

Para Scriven (1967 apud SOUZA, 2014), não há diferença entre impacto e 

efeitos, embora o autor centre sua atenção nos efeitos, acrescentando que os eles 

não se restringem aos resultados diretos ou primários, mas extrapola-os. Para Day 

(2005), citado por Souza (2014), os efeitos de uma política/programa podem ser 

negativos ou benéficos para o público atendido e constituem o impacto, sendo este 

considerado mais geral. Souza (2014) ainda acrescenta que Weiss, corroborando com 

Scriven, também não faz uma distinção rígida entre resultado, efeito e impacto. A 

mesma percebe os resultados como sendo mais gerais, podendo ser indesejáveis ou 

bons inesperadamente. Com relação aos efeitos diz que estes podem ser imediatos, 

de curto e longo prazo. 

Para além dessas definições, temos outras de autores citados por Souza 

(2014), com o qual concordamos, a exemplo de Meny e Thoenig (1992). Eles 

percebem os efeitos e impactos de forma semelhante, afirmando ainda que o 

avaliador não deve se restringir aos efeitos objetivados pela política/programa, 

devendo estar atentos aos efeitos indiretos. No mesmo raciocínio, temos Aguillar e 

Ander-Egg (1994), que também não diferenciam resultados de efeitos e impactos, 

referindo-se a resultados gerais quando tratam de eficiência, produtos, efeito e 

impacto, e, de uma forma bem tênue, a resultados efetivos, quando a 

política/programa consegue resolver os problemas a que se propõe. Resultados estes 

que para os autores só podem ser mensurados na avaliação de eficácia e efetividade. 

Com relação aos possíveis resultados encontrados pelo processo avaliativo, é 

necessário reforçarmos e termos clareza da distinção entre resultados, efeitos e 

impactos, haja vista que cada um requer indicadores próprios e instrumentos de 

aferição adequados. Nesse sentido, Draibe (2001) menciona que os resultados de 

uma política/programa são aqueles previstos em suas metas; já os impactos são as 

alterações ou mudanças efetivadas na realidade sob intervenção e provocadas de 

forma direta pela política/programa; ao passo que os efeitos são os impactos 
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esperados ou não, mas que afetam o meio social ou institucional abrangidos pela 

política/programa. A mesma, ao contrário dos demais autores, percebe os efeitos mais 

abrangentes que os impactos. Isso que nos leva a trabalhar com a perspectiva dos 

autores que defendem serem os impactos mais abrangente e amplos do que os 

efeitos, sendo estes mais imediatos e de curto prazo. 

Mediante tais definições, Costa e Castanhar (2003, pg. 976) fazem a seguinte 

assertiva: 

 
 

O processo de avaliação será facilitado e mais útil se baseado em um 
planejamento consistente, capaz de estabelecer: relações causais entre 
atividades e produtos; produtos e resultados que permitam atingir as metas 
visadas; resultados que causem efeitos mais ou menos precisos e respondam 
pelo alcance de um objetivo específico; e efeitos que produzam o impacto 
pretendido pelo propósito ou missão do programa, de tal sorte que se busque 
fazer com que as atividades de fato contribuam para o alcance desse mesmo 
propósito. 

 
 
Os autores trazem a compreensão de que os efeitos seriam causados pelos 

resultados, mas ligados aos objetivos pretendidos; enquanto que os impactos mantêm 

relação com o propósito da política/programa e são produzidos pelos efeitos, de forma 

que os impactos são mais amplos. É nessa perspectiva que nos propomos a realizar 

a avaliação de efetividade do PIP, tentando, por ora, detectar seus resultados e/ou 

efeitos para os estudantes inseridos nos programas. 

Contudo, convém ressaltar que não há entre os autores um consenso do que 

sejam resultados, comumente estritos, efeitos e impactos. Porém, concordam que o 

sucesso ou fracasso de uma política ou programa está imbricado numa relação de 

causalidade da política/programa com as mudanças promovidas para determinado 

segmento ou contexto social. De modo que a avaliação de efetividade (ou impacto 

para alguns) está relacionada aos efeitos na realidade que se intervém. Dito isso, 

impactos e efeitos possuem uma relação de dependência, de forma que analisá-los 

individualmente torna-se uma tarefa árdua de alta complexidade.  

Nesses termos, para a aferição de resultados e efeitos faz-se necessária uma 

metodologia de pesquisa avaliativa, a partir de indicadores capazes de aferir 

mudanças ou não na vida do público-alvo, respondendo de forma fiel as questões que 

definem tais efeitos:  o programa alcançou os objetivos pretendidos? Atingiu o público 

alvo? Cumpriu com as metas propostas? Causou alguma transformação na realidade 

em que interviu? 
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Para aferir tais resultados e efeitos é necessário confrontar o antes com o 

depois da participação dos sujeitos na política/programa. Segundo Draibe (2001, p. 

23), 

 
 

Uma possibilidade é confrontar o sujeito consigo mesmo, mediante uma 
comparação do tipo ‘antes’-‘depois’. Para tanto, é preciso dispor de 
indicadores da situação ex ante, ou seja, é necessário elaborar um 
diagnóstico da situação anterior ao início do programa, com a qual seus 
impactos serão comparados.  

 
 

Os resultados e efeitos (e, quando possível, os impactos) aferidos em uma 

avaliação de política/programa podem variar conforme seus objetivos, podendo 

destinar-se a medir efetividades objetivas, subjetivas e substantivas. 

Assim, a efetividade objetiva é aquela que mede a mudança quantitativa entre 

o antes e o depois da execução do programa; ao passo que a subjetiva é aquela capaz 

de aferir mudanças psicológicas, mudanças nos sistemas de crenças e valores e, 

notadamente, tem a função de aferir à percepção da população sobre a adequação 

dos resultados objetivos dos programas aos seus desejos, aspirações e demandas; a 

efetividade substantiva é, por sua vez, o critério de aferição de mudanças qualitativas 

nas condições sociais de vida da população-alvo. Vale ressaltar que avaliação pode 

aferir apenas uma dimensão, mas nada a impede de aferir as três dimensões acima 

mencionadas. 

É possível, em um mesmo processo avaliativo de efetividade de 

política/programa, aferir estas três tendências (resultados, efeitos e impactos), 

embora, em sua maioria, os estudos tenham se restringido apenas ao alcance de 

metas, sem avaliar as mudanças efetivas na realidade. Dessa forma, propomo-nos, 

neste trabalho, a medir os efeitos da PIP para os participantes. Mediante esses 

complexos metodológicos da avaliação de efetividade, é necessário um rigor nos 

caminhos percorridos para que se possa estabelecer uma relação de causa/efeito 

entre “produtos” da política/programa e seus impactos na realidade. 

Sobre isso, Draibe (2001, p. 36) aborda que “a efetividade refere-se à relação 

entre objetivos e metas, de um lado, e impactos e efeitos, de outro”. Dessa forma, a 

efetividade deve ser medida pela quantidade e qualidade dos produtos almejados e 

efetivados pelos objetivos da política/programa, de forma a identificar as alterações 
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por elas provocadas. Essa relação de causa/efeito vai determinar seu fracasso ou 

sucesso.  

Considerando o exposto acima e as diferenciações assumidas pelos autores, é 

imprescindível que o processo metodológico de avalição de efetividade seja capaz de 

aferir se as mudanças ocorridas na realidade foram causadas pela política/programa. 

Para isso, são necessários indicadores apropriados ao objeto a que se propõe a 

avaliação, a partir dos quais se possa aferir em que nível se processou as mudanças 

(resultados, efeitos e impactos). 

Podemos compreender as variáveis como indicadores capazes de dar 

visibilidade a um determinado conceito (codificações gerais da experiência e 

observação sobre os fenômenos). Dessa forma, os indicadores precisam ter relação 

direta com os conceitos ou não serão capazes de aferir informações precisas. 

Com relação ao uso de indicadores, Jannuzzi (2001) nos aponta que o 

indicador social é um recurso metodológico com capacidade de fornecer informações 

sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando 

em tal realidade. Nesse sentido, Jannuzzi (2002, p. 55) acrescenta que 

 
 

Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de planejamento 
público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, 
possibilitam o monitoramento, por parte do poder público e da sociedade civil, 
das condições de vida e bem-estar da população e permitem o 
aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e os 
determinantes dos diferentes fenômenos sociais.  

 
 
Os indicadores podem enriquecer a interpretação empírica da realidade social 

e orientar de forma mais competente a análise, formulação e implementação de 

políticas sociais. Na negociação das prioridades sociais, esses indicadores podem 

contribuir no dimensionamento das carências a atender nas diversas áreas de 

intervenção. 

A escolha dos indicadores a serem utilizados tem grande significância na 

apreensão da realidade. É necessário que os mesmos tenham relação direta com a 

pesquisa realizada ou não terão validade. Os indicadores, em uma avaliação de 

efetividade, são aqueles capazes de aferir os resultados/efeitos/impactos da 

política/programa no que se refere a mudanças ou não na realidade em que se 

intervém. 



71 

 

Segundo Jannuzzi (2001), o conjunto de indicadores que se referem a um 

determinado aspecto da vida social ou da área de intervenção denomina-se Sistema 

de Indicadores Sociais, que contempla várias dimensões da realidade em intervenção. 

Esses indicadores são formulados a partir da temática em estudo, o que torna inviável, 

por exemplo, aferir as condições de saúde com indicadores relacionados a níveis de 

escolaridade. Dessa forma, a classificação dos indicadores se dá segundo a área 

temática da realidade a que se referem. 

Dito de outra forma, os indicadores podem ser classificados segundo os três 

aspectos relevantes da avaliação das políticas e programas sociais, sendo eles: os 

indicadores para avaliação da eficiência dos meios e recursos empregados; 

indicadores para avaliação da eficácia no cumprimento das metas; e indicadores para 

avaliação da efetividade social do programa, isto é, indicadores para avaliação dos 

efeitos do programa em termos de justiça social, de contribuição para aumento da 

sociabilidade e engajamento político, enfim, dos efeitos do programa em termos mais 

abrangentes de bem-estar para a sociedade. 

Mediante a explanação acima dirimida, para a realização da avaliação de 

efetividade do Programa de Iniciação Profissional, desenvolvida pela coordenação de 

Assistência Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-

IFRN/Mossoró, utilizamos alguns indicadores que pudessem possibilitar a avaliação 

das condições de permanência dos estudantes no IFRN.  

Os indicadores utilizados contemplaram algumas dimensões das condições 

dessa permanência, sendo que algumas são previstas nos objetivos do próprio 

programa avaliado. Os indicadores a serem utilizados serão: a) renda; b) rendimento 

escolar; c) desenvolvimento de atitudes. Mediante isso, propomos-nos a realizar a 

avaliação do Programa de Iniciação Profissional implementado pelo Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFRN/MO), na perspectiva de avaliar a relação de causalidade 

entre o programa proposto e seu resultado, sendo este compreendido como o 

conjunto dos efeitos, e isso só pode ser obtido mediante o estabelecimento de uma 

relação causal entre a modalidade da política social avaliada e seu sucesso e/ou 

fracasso, usando como parâmetro os indicadores acima elencados para aferir alguns 

impactos do citado Programa na vida dos estudantes por ele assistidos. 
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4 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NOS INSTITUTOS 
FEDERAIS: SUBSÍDIOS PARA UMA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO 
PROFISSIONAL NO IFRN CAMPUS MOSSORÓ  
 

4.1 A política nacional de assistência estudantil nos IFs 
 

A educação profissional como política pública desenvolvida no governo de Lula 

amplia de forma significativa tal conceito, enfatiza que não basta a garantia de que é 

pública por estar vinculada ao orçamento e aos recursos de origem pública. Mesmo 

que o financiamento da manutenção represente condição indispensável para tal, a 

política pública assenta-se em outros itens também obrigatórios, como destaca o 

Projeto Político Pedagógico do IFRN (INSTITUTO FEDERAL, 2008, p. 6): 

 
 

[...] estar comprometida com o todo social, enquanto algo que funda a 
igualdade na diversidade (social, econômica, geográfica, cultural, etc.) e 
ainda estar articulada a outras políticas (de trabalho e renda, de 
desenvolvimento setorial, ambiental, social e mesmo educacional) de modo 
a provocar impactos nesse universo. 

 
 

Nestes termos, o objetivo central que se coloca para o IFRN não é formar um 

profissional tão somente para o mercado, mas sim um cidadão para o mundo do 

trabalho – um cidadão que tanto poderia ser um técnico quanto um filósofo, um escritor 

ou tudo isso. Essa concepção de educação profissional tenta superar o preconceito 

de classe de que um trabalhador não pode ser um intelectual, um artista. Essencial à 

realização desses objetivos é a adoção de medidas consistentes para democratizar o 

acesso aos cursos oferecidos pela Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, sob pena de a expansão e a qualificação desse sistema serem 

apropriadas por uma minoria já tão privilegiada. 

Retomando Pacheco (2010), a Rede Federal, por sua excelência e seus 

vínculos com a sociedade produtiva, tem condições de protagonizar um projeto 

político-pedagógico inovador, progressista e que busque a construção de novos 

sujeitos históricos, aptos a se inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e 

transformando-o na direção de um novo mundo possível, capazes de superar a 

barbárie neoliberal e reestabelecer o ideal da modernidade de liberdade, igualdade e 

fraternidade, sob a ótica das novas possibilidades abertas à humanidade neste 

princípio de século.  
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A expansão da educação profissional e tecnológica integra-se à agenda pública 

que prevê a presença do Estado na consolidação de políticas educacionais no campo 

da escolarização e da profissionalização. Nesse sentido, o ideário da educação é 

assumido como um direito que reafirma a busca por um projeto societário que 

corrobore uma inclusão social emancipatória. 

É notório que a expansão da Educação Profissional tem repercussões positivas 

ao ampliar as vagas em cursos e ao distribuir melhor as unidades dos Institutos 

Federais no território brasileiro. Com o intuito de atender a todas as regiões do Brasil, 

um dos critérios na definição das cidades-polo do IFES é a distribuição territorial 

equilibrada das novas unidades, a cobertura do maior número possível de 

mesorregiões e a sintonia com os arranjos produtivos sociais e culturais locais; 

reafirma-se o propósito de consolidar o comprometimento da educação profissional e 

tecnológica com o desenvolvimento local e regional 

Além da ampliação do número de vagas, temos também, no âmbito dos 

Institutos Federais, um outro aspecto que contribuiu para uma maior democratização 

no acesso a essas instituições, a exemplo da adoção de ações afirmativas 

direcionadas à reserva de vagas de estudantes da rede pública de ensino, fato este 

que trouxe uma nova realidade do perfil dos estudantes, com uma maior inserção da 

classe trabalhadora nos institutos. Neste aspecto, é válido ressaltar que desde 1994 

o IFRN já vinha adotando a denominada cota social para ingresso na instituição, na 

medida em que metade das vagas eram destinada a estudantes da rede pública de 

ensino. 

É no ano de 2012 que temos a promulgação da Lei de Cotas (que dispõe sobre 

o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 

nível médio e dá outras providências), através da Lei nº 12.711/2012/MEC; a partir 

dela todos os Institutos Federais e Universidades Federais têm a obrigação de 

reservar 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. A 

regulamentação da Lei nº 12.711/2012 se dá por meio do Decreto nº 7.824/2012-MEC, 

que reafirma o critério para estudo em instituição pública superior e em instituto federal 

e explicita de forma clara a reserva de vagas para negros, pardos e indígenas. No que 

concerne à oferta das vagas nos institutos de educação profissional, principalmente 

no caso do ensino técnico de nível médio, temos:  
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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). 

 
 

Nesse sentido, percebe-se que embora o IFRN já ofertasse 50% das vagas 

para estudantes oriundos de escola pública, teria que adequar-se as novas demandas 

em virtude do decreto no que diz respeito à oferta também de vagas específicas para 

os alunos oriundos de família de baixa renda e os pretos, pardos e índios. 

Dessa forma, o aumento quantitativo do número de estudantes matriculados no 

IFRN pode ser percebido anualmente, ora pelo processo de expansão, ora pela 

regulamentação das cotas que também passaram a atender a outros segmentos que 

não apenas os oriundos da rede pública. Nesse sentido, podemos observar a 

evolução das matrículas no campus Mossoró, tomando como ponto de partida o ano 

2000, até a data atual. 

 

Gráfico 2- Quantitativo de matrículas no IFRN/2000-2016 

Fonte: SUAP (2017). 
 

É sabido que as instituições federais de educação possuem um caráter de 

excelência peculiar, se comparadas a outras instituições públicas de ensino, quando 

se fala de estrutura física, disposição de laboratórios, qualificação de profissionais, 
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além de condições de permanência, ainda que estas não sejam suficientes. Dessa 

forma, o ingresso nessas instituições gerou um conjunto de expectativas por parte dos 

estudantes em torno da possibilidade real de melhores condições de estudo e, como 

consequência, de vida e de trabalho. Nesse sentido, Pacheco (2011, p.13) corrobora: 

 
 

A Rede Federal, por sua excelência e seus vínculos com a sociedade 
produtiva, tem condições de protagonizar um projeto político-pedagógico 
inovador, progressista e que busque a construção de novos sujeitos 
históricos, aptos a se inserir no mundo do trabalho, compreendendo-o e 
transformando-o na direção de um novo mundo possível, capazes de superar 
a barbárie neoliberal e restabelecer o ideal da modernidade de liberdade, 
igualdade e fraternidade, sob a ótica das novas possibilidades abertas à 
humanidade neste princípio de século. 

 
 
A expansão dos institutos de educação profissional possibilitou a inserção nas 

instituições de educação federal de segmentos historicamente excluídos dos bancos 

escolares como: jovens e adultos com trajetórias escolares marcadas pela 

descontinuidade; adolescentes de famílias da classe trabalhadora; mulheres pobres; 

negros, dentre outros como uma forma de compensar a negação histórica de direitos. 

Estes apontamentos trouxeram também a necessidade de pensar acerca de 

mecanismos que promovessem a permanência dos estudantes nas instituições 

federais de educação, em perspectiva que somente a inserção dos mesmos nos 

institutos não é capazes de garantir a inclusão social por meio da educação. 

É neste cenário que situamos a estruturação da Assistência Estudantil, uma 

vez que a ampliação dos recursos destinados aos programas da área objetiva, dentre 

outros, contribui para a efetivação da inclusão social dos estudantes da classe 

trabalhadora e das camadas populares. 

Neste âmbito, como resultado de lutas empreendidas por segmentos da 

educação, temos o Programa de Assistência Estudantil no IFRN. As primeiras ações 

de assistência estudantil tiveram início no ano de 1962, com a implantação do Serviço 

Social Escolar na então Escola Industrial do Rio Grande do Norte que já ofertava 

programas de bolsas e alimentação para os estudantes em situação de 

vulnerabilidade social.  

Segundo Vasconcelos (2012, p. 6), inexistia uma política efetiva de assistência 

Estudantil nesse período. Apesar disso e das limitações já mencionadas, os serviços 

continuavam sendo oferecidos de forma precarizada e insuficiente para atender à 

demanda, visto que a situação de crise e o modelo econômico dotado contribuíram 
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para aumentar as desigualdades, agravando as manifestações da questão social, fato 

que se expressava no cotidiano das instituições públicas de ensino e que gerava 

insatisfação no seio da comunidade estudantil. No que se refere à Assistência aos 

Estudantes, havia uma discussão acirrada a partir dos anos de 1980, em nível 

nacional Social, que envolvia o Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) e a Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Esses dois segmentos 

educacionais defendiam a integração regional e nacional das instituições de ensino 

superior, com objetivo de: garantir a igualdade de oportunidades aos estudantes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) na perspectiva do direito social, além 

de proporcionar aos  estudantes as condições básicas para sua permanência e 

conclusão do curso, contribuindo e prevenindo a erradicação, a retenção e a evasão 

escolar decorrentes das dificuldades socioeconômicas dos alunos de baixa condição 

socioeconômica. 

Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 reforçou a possibilidade de 

superação da prática filantrópica e clientelista. Assim, entende-se que a Assistência 

Estudantil também se constitui um direito, fruto de muita luta dos estudantes, pois, 

como já se viu, na sociedade brasileira o acesso às Instituições de Ensino não garante 

a conclusão dos estudos. Nesse sentido, a luta dos estudantes por uma Política de 

Assistência Estudantil está articulada à luta mais ampla pelo direito à educação. Na 

perspectiva difundida pelo Estado, diante de uma dívida social acumulada por séculos, 

a assistência estudantil resulta da necessidade de criar condições de justiça social 

para compensar os setores submetidos a difíceis e desiguais condições de existência. 

Mediante isto, o Plano de Expansão da Educação Profissional e Tecnológica traz em 

si essa perspectiva, através da criação dos Institutos, a incorporação de “setores 

sociais que historicamente foram alijados dos processos de desenvolvimento e 

modernização do Brasil” (INSTITUTO, 2008, p. 23). Daí a criação de mecanismos que, 

na sua concepção, pretendem assegurar a permanência dos estudantes até que 

alcancem seus objetivos. É isso que, na atualidade, justifica a ênfase conferida à 

assistência estudantil na agenda pública e sua articulação com a perspectiva de 

inclusão social contida nesse Plano de Expansão.  

A trajetória histórica da Assistência Estudantil no Brasil está conectada com a 

trajetória da política de assistência social e a pressão dos diversos movimentos 

populares engajados com a campanha das “Diretas Já”, que culminou na posterior 
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promulgação da Constituição Federal de 1988, marco histórico no que tange às 

questões referentes à inclusão dos direitos políticos e sociais dos cidadãos. Em 

relação à educação, no capitulo III, foi incluído os seguintes artigos:  

 
 

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. Art. 206 - O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola [...]. 

 
 
Assim, em relação à Constituição de 1988, sabe-se que apesar do jogo de 

forças opostas, ela representou o reconhecimento e afirmação de direitos sociais 

historicamente negados. No entanto, a realidade brasileira ainda convive com uma 

grande concentração de riquezas concomitante a desigualdade social, a qual 

desencadeia manifestações que culminam no que conhecemos por questão social9, 

sendo esta compreendida como expressão da contradição capital/trabalho. 

Contudo, já em 1990, a Assistência Estudantil sofreu os reflexos da reforma do 

Estado, quando o redimensionamento de suas funções com relação às políticas 

públicas de corte social atingiu em cheio as Instituições Federais de Educação, que 

sofreram um verdadeiro sucateamento, tanto pela desvalorização e redução dos 

recursos humanos quanto pela falta de investimento financeiro. Com relação à 

Assistência Estudantil, a redução de recursos impôs maior focalização e em alguns 

momentos inviabilizou a execução de alguns projetos e comprometeu a qualidade dos 

serviços. 

Assim, embora a Constituição de 1988 traga uma nova concepção de 

Educação, iniciando um período de reflexões e mudanças, inaugurando um novo 

padrão de proteção social afirmativo de direitos, superando as práticas 

assistencialistas e clientelistas que permeavam a educação profissional, dada a 

histórica dualidade na qual este nível de ensino para a educação passa a ser um 

direito público que deve ser dirigido a todas as classes sociais e a todos os níveis de 

                                            
9 A questão social resulta da divisão da sociedade em classes e da disputa pela riqueza socialmente 
gerada, cuja apropriação é extremamente desigual no capitalismo. Supõe, desse modo, a consciência 
da desigualdade e a resistência à opressão por parte dos que vivem de seu trabalho. Nos anos 
recentes, a questão social assume novas configurações e expressões, e “as necessidades sociais das 
maiorias, as lutas dos trabalhadores organizados pelo reconhecimento de seus direitos e suas 
refrações nas políticas públicas, arenas privilegiadas do exercício da profissão” sofrem a influência do 
neoliberalismo, em favor da economia política do capital.” (Iamamoto, 2008, p.107). 
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idade, sem qualquer tipo de discriminação, devendo o Estado proporcionar condições 

para que todos tenham acesso de modo igualitário a esse direito, esse não tem sido 

um direito ao alcance de todos os brasileiros. 

Na década de 1990, a educação foi influenciada pela política econômica do 

governo de Fernando Henrique Cardoso. As análises desse período demonstram que 

as instituições de ensino superior e a sociedade foram marcadas de forma nociva, 

pois houve defasagem salarial, falta de verbas para manutenção, para o 

desenvolvimento de pesquisa, ocorrendo o êxodo dos professores das universidades 

públicas para as privadas. Também cabe destacar que houve a aposentadoria em 

massa dos docentes e técnicos administrativos e a não reposição de recursos 

humanos para ocupar as vagas que ficaram ociosas, sendo utilizado, no caso dos 

docentes, a contratação de professores substitutos, com salários inferiores. 

O resultado da atuação desse modelo de política neoliberal foi o sucateamento 

das universidades públicas e o aumento do número da expansão do ensino público 

privado e das matrículas nessas instituições que recebiam verba pública através da 

multiplicação das fundações privadas nas IFs, além da ausência ou, pode-se dizer, da 

inexistência de uma política efetiva de Assistência Estudantil. É sabido que os efeitos 

sociais provocados por ajustes e reformas que são impostas por agentes financeiros 

internacionais e seus aliados internos, cujo objetivo é proteger os seus interesses 

econômicos, geram efeitos brutais e perversos para um enorme contingente 

populacional que são excluídos e perdem os vários benefícios que já haviam sido 

conquistados no passado através da luta dos movimentos sociais. 

Na legislação brasileira, a educação é concebida como um direito fundamental, 

universal, inalienável e um instrumento de formação do exercício da cidadania e pela 

emancipação social, tendo o comprometimento primordial à formação integral do ser 

humano. Entretanto, no contexto sociocultural brasileiro, o que observamos é que 

historicamente a educação, apesar dos discursos preconizados nos inúmeros 

instrumentos jurídicos, não tem sido um direito exercido por todos os cidadãos.  

É mister frisar que as demandas postas pelos estudantes e emergentes no 

âmbito da educação profissional representam expressões da questão social que se 

delineia como resultado das desigualdades sociais produzidas e reproduzidas na 

sociabilidade capitalista, produzindo pobreza. 

Nesse sentido, Yasbek (2015) ressalta que embora a pobreza tenha na renda 

um dos principais indicadores, esta compreende uma dimensão que abrange também 
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o acesso a um conjunto de bens de consumo e serviços sociais que possam garantir 

minimamente as condições de vida. 

Ela compreende, portanto, a negação das possibilidades de acesso a 

condições dignas ou, ainda, o não acesso aos meios necessários à construção dessas 

condições de vida: trabalho digno, educação com a qualidade que acreditamos ser 

boa, saúde pública de qualidade, habitação, transporte de qualidade, dentre outros.  

Desse modo, a questão social assume configurações diferentes em períodos 

históricos distintos e representa a negação de condições dignas para que uma classe 

satisfaça suas necessidades. Podemos observar nos dados a seguir, do Censo 2010, 

como esta configura a concentração de renda no Brasil. 

 

Quadro 2- Rendimento familiar por região do Brasil, (salários mínimos por 
família) 

Famílias por classes de rendimento médio mensal familiar – 1999 

Brasil e Grandes 
Regiões 

Até 
2  

Mais de 2 
a 5 

Mais de 5 a 
10 

Mais de 10 a 
20 

Mais de 
20 

Sem** 
Rendimento 

Brasil (1) 27,6 32,2 18,6 9,9 5,9 3,5 

Norte (2) 29,2 34,9 17 8,6 4,3 5,4 

Nordeste 47,5 29,7 9,2 4,4 2,7 4,2 

Sudeste 17,7 32,2 23,5 13 7,8 3,1 

Sul 22,2 34,5 21,7 11,3 6,4 2,6 

Centro-Oeste 26,7 35 17,9 9,2 6,5 3,4 

Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Micro dados. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2010. 

 

Observando esses dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), do último Censo Demográfico de 2010, notamos as grandes disparidades de 

rendas entre as regiões do Brasil, sendo as regiões Norte e Nordeste as que mais 

sofrem os rebatimentos da desigualdade social. Nesse sentido, percebe-se tal 

afirmativa ao constatar que enquanto 29% (norte) e 47% (nordeste) das famílias 

tinham rendimento médio de 2 salários mínimos; por outro lado, nessas mesmas 

regiões apenas 4% (norte) e 2% (nordeste) das famílias possuíam rendimento médio 

de até 20 salários mínimos, percentuais bastantes significantes se comparados às 

outras regiões do brasil em que esta diferença na concentração de renda representa 

um número menor. 

Esses dados repercutem nas condições de vida da população, uma vez que a 

renda é condicionante para a satisfação das necessidades e acesso aos direitos 

sociais, como a educação. Como podemos observar, é também nas regiões Norte e 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm#mag
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm#rmm
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Nordeste (com maior percentual de famílias que vivem com até 2 salários mínimos) 

que o analfabetismo ganha destaque, conforme dados do Censo 2010. 

 

Quadro 3- Escolaridade por região do Brasil 

Brasil e 
Grandes 
Regiões 

Taxa de analfabetismo das pessoas de 
15 anos ou mais de idade 

Taxa de escolarização das crianças 
de 7 a 14 anos de idade 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Brasil (1) 13,3 13,3 13,3 95,7 95,3 96,1 

Norte (2) 11,6 11,7 11,5 95,5 95,3 95,7 

Nordeste 26,6 28,7 24,6 94,1 93,2 95,0 

Sudeste 7,8 6,8 8,7 96,7 96,6 96,9 

Sul 7,8 7,1 8,4 96,5 96,7 96,3 

Centro-Oeste 10,8 10,5 11,0 96,0 95,6 96,4 

Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Micro dados. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2000. 

 

A partir dessa análise, podemos aferir a conexão entre a concentração de renda 

e o analfabetismo, uma evidência de que o fator econômico interfere no acesso aos 

direitos sociais, como a educação. 

Nesse sentido, a assistência estudantil, enquanto direito social vinculado à 

garantia do acesso à Educação, tem como finalidade prover os recursos necessários 

para transposição dos obstáculos e superação dos impedimentos ao bom 

desempenho acadêmico, permitindo que o estudante se desenvolva durante a 

graduação e obtenha um bom desempenho curricular, minimizando, dessa forma, o 

percentual de abandono e de trancamento de matricula. Assim sendo, ela transita em 

todas as áreas dos direitos humanos, pois compreende ações que proporcionam 

desde o acesso aos instrumentais pedagógicos necessários à formação profissional 

nas diferentes áreas do conhecimento, o acompanhamento às necessidades 

educativas especiais, até o provimento dos recursos mínimos para a sobrevivência do 

estudante, tais como moradia, alimentação, transporte e recursos financeiros.  É 

notório que essas condições permeiam a 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 insalubre, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, 
a ignorância, a resignação, a revolta, a tensão, o medo são sinais que muitas 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm#ta
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm#te
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vezes anunciam os limites da condição de vida dos excluídos e 
subalternizados na sociedade. 

 
 
A pobreza tem sido parte constitutiva da história do Brasil, assim como os 

sempre insuficientes recursos e serviços voltados para seu enfrentamento. Estamos 

nos referindo a uma sociedade desde sempre desigual, uma sociedade de extremas 

desigualdades e assimetrias. Um país caracterizado por uma história regida por uma 

ideologia hegemônica dominante, com uma privatização selvagem e predatória, em 

que os meios justificam os fins para que os privilégios de uma classe de estabeleça 

sobre as demais. 

É em meio a essa conjuntura que o Estado age através das políticas sociais, 

melhor descritas anteriormente, na segunda sessão desta discussão. Segundo 

Yasbek (2015), as políticas governamentais no campo social, embora expressem o 

caráter contraditório das lutas sociais, acabam por reiterar o perfil da desigualdade no 

país e mantêm essa área de ação submersa e paliativa, sem colocar em questão as 

raízes da ordem vigente da exploração capital/força de trabalho.  

É nesse campo de contradição das políticas que temos a educação com um 

caráter dual, que ora atende ao grande capital, com formação de força de trabalho, 

ora possibilita à classe trabalhadora uma maior mobilidade social, muito embora, 

restrita, dada a não condição dos meios de produção. Porém, como política social, 

constitui-se em um espaço que possibilita o acesso a benefício e serviços que de outra 

forma lhes são negados; é um espaço de lutas, confronto e expansão de direitos. 

É em meio a esse tensionamento que em 2007, com a construção do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil, institucionalizam-se as ações de assistência aos 

estudantes universitários. Esse processo ocorre de maneira mais intensa a partir de 

2010, em decorrência da aprovação do Decreto nº 7.234, que dispõe sobre o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), atribuindo às IFES a 

obrigatoriedade de construir suas próprias políticas de assistência ao estudante 

universitário. 

Assim, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), implantado 

nos IFs em julho de 2010, através do Decreto nº. 7.234/MEC, é uma das ações 

oriundas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e do plano de expansão 

elaborado e implantado no primeiro mandato do governo Lula, tendo como objetivo 

atender aos estudantes matriculados em cursos de graduação presencial das  



82 

 

Instituições Federais de Educação Superior (IFES) e, por conseguinte, das demais 

modalidade de ensino existentes nas IFES, como ensino Médio Integrado, Técnico 

Subsequente e Educação de Jovens e Adultos, visando promover o apoio à 

permanência e conclusão dos cursos aos alunos de baixa condição socioeconômica. 

Demanda que se fortaleceu frente à expansão da educação profissional. De acordo 

com Araújo (2003, p. 99), 

 
 
A discussão sobre a assistência estudantil é de grande relevância, o Brasil é 
um dos países em que se verifica as maiores taxas de desigualdade social, 
fato visível dentro da própria universidade, onde um grande número de alunos 
que venceram a difícil barreira do vestibular já ingressou em situação 
desfavorável frente aos demais, sem ter as mínimas condições 
socioeconômicas de iniciar, ou de permanecer nos cursos escolhidos. Além 
do que, percebemos que a assistência estudantil pode ser trabalhada sob 
diferentes perspectivas: de um lado como direito, e de outro, como 
investimento. 

 
 
Nessa perspectiva, os programas de assistência estudantil do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) assumem a 

responsabilidade da inclusão e permanência dos estudantes ingressos, buscando 

desenvolver ações voltadas para uma formação técnico-profissional apta à inclusão 

no mundo do trabalho, numa concepção de trabalho no sentido de práxis humana, na 

qual o homem produz sua própria existência na relação com a natureza e com os 

outros homens. 

A Assistência Estudantil, fundamentada na política de educação e de 

assistência social, objetiva garantir a igualdade de oportunidade aos estudantes 

provenientes da classe com baixa condição financeira, buscando reduzir as 

desigualdades sociais e viabilizando o acesso à educação por meio de um suporte 

assistencial no sentido da concretização dos direitos sociais. 

Atualmente, essa política vem se estruturando de forma a ampliar a oferta de 

programas e benefícios aos estudantes, visando atender às novas formas de acesso 

às instituições públicas consolidadas pelas políticas de governo com o advento de 

legislações como a Lei de Cotas, a qual implica em proporcionar a continuidade dessa 

inclusão por meio da política de assistência estudantil a fim de assegurar e fortalecer 

esse processo. 
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De acordo com o Plano de Assistência Estudantil do IFRN10, a assistência 

estudantil nessa instituição vem se firmando e intervindo dentro das possibilidades 

nas questões de ordem socioeconômica e familiar dos discentes que afetam e/ou 

dificultam a concretização do processo ensino-aprendizagem e a permanência do 

estudante na Instituição, visando a conclusão dos estudos e formação integral do 

sujeito. 

Antes do Plano de Assistência Estudantil tivemos resoluções publicadas na 

perspectiva de regulamentar os programas da assistência estudantil no IFRN, a 

exemplo da Resolução nº 25/2007, de 31 de agosto de 2007, referente à 

regulamentação do Programa de Bolsa de Iniciação ao Trabalho (atual Programa de 

Iniciação Profissional-PIP).  

Atualmente, o programa é regulamentado através do Decreto nº 7234/10/MEC, 

que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Esse 

Decreto prevê, em seu Art. 2o, os objetivos do programa, através dos quais se propõe 

a garantir a permanência dos alunos nas instituições de ensino superior federal, na 

perspectiva de assegurar o direito à educação previsto na Constituição de 1988: 

 
 
I - Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 
superior pública federal; 
II - Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior; 
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV - Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação 
(BRASIL,2010). 

 
 

O mesmo Decreto discrimina, de forma sucinta, as áreas em que devem ser 

realizadas ações na assistência estudantil: moradia estudantil; alimentação; 

transporte; assistência à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; e apoio 

pedagógico, acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

No entanto, trazendo um caráter da política de assistência social, as ações da 

assistência estudantil possuem um caráter seletivo e focalizado para segmentos 

específicos dos estudantes, como bem denota o seu art. 5º: “serão atendidos no 

âmbito do PNAES, prioritariamente, estudantes oriundos da rede pública de educação 

                                            
10 Resolução nº 23/2010-CONSUP, de 17 de dezembro de 2010, aprova o Plano de Assistência 
Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
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básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo 

de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior” (BRASIL, 

2010). 

Com efeito, a promulgação do PNAES, inicialmente por meio da Portaria 

Normativa de número 39, de 12 de dezembro de 2007, regulamentada posteriormente 

pelo Decreto nº 7.234/2010, significou um importante avanço no que diz respeito à 

garantia de condições de permanência e conclusão dos/as estudantes com realidade 

socioeconômica desfavorável nas instituições federais de educação. 

Percebemos o PNAES, objeto de nossas reflexões, como uma estratégia que 

vem sendo discutida, construída e expandida na perspectiva de atender às demandas 

emergentes com a ampliação do número de estudantes de origem popular, ingressos 

nos Institutos e Universidades Federais. As ações da assistência estudantil vêm se 

firmando como medida para redução das condições de pobreza, competências essas 

pertencentes a outras políticas sociais, e menos como uma mediação fundamental ao 

exercício efetivo do direito à educação, pois objetiva responder a questões que não 

são diretamente ligadas ao ensino-aprendizagem. 

É notória a relevância dos Programas de Assistência Estudantil quando 

visualizamos a 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 efeitos reais nas condições objetivas para um melhor 

desenvolvimento dos estudos, dentre outros. Nesse sentido, percebemos, no gráfico 

a seguir, os recursos empenhados pelo IFRN/MO para a assistência estudantil, 

conforme relatório de gestão de 2015: 
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Gráfico 3- Recurso destinado anualmente para assistência estudantil do 
IFRN/MO, após lei de cotas 

 
Fonte: SUAP (2017). 

 

Diante dos dados em tela, podemos constatar uma progressiva ampliação dos 

recursos destinados para esta política que se deu, principalmente, em virtude da 

materialização das políticas afirmativas que ampliaram significativamente o número 

de alunos cotistas nas instituições federais de educação.  

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.  Destarte, as condições concretas para a 

efetivação do direito à educação ainda continuam sendo pensadas apenas “dentro 

das possibilidades”, embora haja demanda e críticas ao que está exposto, pois tais 

condições vêm sendo minimizadas pela ideia que o acesso ao direito à educação se 

dá pela matrícula escolar. 

O Decreto nº 7.234/2010 representa um avanço na garantia dessas condições, 

embora não contemple instituições estaduais de educação, nem municipais. As 

instituições de ensino contempladas no Decreto realizam de forma autônoma ações, 

conforme a necessidade dos estudantes e recurso disponível.  

No IFRN, a assistência ao estudante é gerida pela Diretoria de Atividades 

Estudantis (DIGAE) a nível de reitoria, e pela Coordenação de Atividade Estudantil 

(COAES) a nível dos campi.  As ações desenvolvidas têm como objetivo consolidar o 

direito de todo estudante de ter condições de permanecer na escola e ser tratado com 

igualdade, respeitando-se as diferenças e possibilitando a todos uma formação 
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consistente e compatível com as atuais exigências da sociedade. Nesse sentido, 

desenvolve e coordena um conjunto de ações, atividades e serviços que buscam 

fortalecer o acesso, a permanência e êxito do estudante no ambiente escolar e a 

formação de cidadãos reflexivos e críticos. 

No IFRN/MO, a COAES/MO11 é composta pelo Serviço Médico, Serviço 

Odontológico, Serviço de Psicologia, Serviço Social e Enfermagem.12 A função dessa 

coordenadoria é se articular em ação conjunta com a DIGAE, no sentido de possibilitar 

aos estudantes o acesso a todos esses serviços, visto que são direitos e, como tais, 

devem ser exercidos.  

As ações desenvolvidas por essa coordenação, como a Assistência Médica, de 

Enfermagem, Odontológica e Psicológica, são voltadas para todos os alunos 

regulamente matriculados, bastando para ter acesso à necessidade do serviço. 

Entretanto, os programas desenvolvidos pelo Serviço Social que envolvem a 

transferência de recursos financeiros são focalizados para alunos que pela condição 

financeira possuem mais dificuldade em se manter no Instituto até a conclusão do 

curso. 

Entre essas ações do Serviço Social, podemos destacar a Isenção Pagamento 

da Taxa de Inscrição nos Processos Seletivos, que tem como objetivo a 

democratização do acesso aos cursos do IFRN e é destinado a estudantes oriundos 

da rede pública de ensino e a bolsistas de escolas particulares, além de promover o 

acesso aos auxílios estudantis como alimentação, transporte e o programa de 

iniciação profissional que possuem critérios de caracter socioeconômico.  

Com relação aos referidos auxílios, um dos critérios de elegibilidade é a renda 

per capita de até um salário mínimo e meio. A esse respeito, o Decreto nº 7.234/2010 

determina, no seu Art. 5º, que 

 
 
Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos 
da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até 
um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 
instituições federais de ensino superior (BRASIL, 2010, p. 2). 

 
 

No que se refere aos objetivos explicitados no Decreto nº 7.234/2010, temos: 

                                            
11 Visto que a COAES é composta por diferentes serviços, a coordenação é assumida por diferentes 
profissionais que compõem o quadro de servidores da instituição, dentre eles o assistente social. 
12 Pode haver uma variação desses serviços entre os Institutos, mas é basicamente essa a composição. 
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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). 

 
 
Na perspectiva de atender a esses objetivos, o Serviço Social desenvolve um 

trabalho voltado para a concessão de auxílios no IFRN, campus Mossoró, que são 

concentrados no Programa de Iniciação Profissional, Auxílio Transporte, Alimentação, 

Bolsa de Fomento (Proeja).13 

Frente a essa demanda, a equipe elenca alguns indicadores que possam dar 

visibilidade à situação socioeconômica dos estudantes, conforme visualizamos no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 4- Caracterização social dos estudantes para fins de inserção nos 
programas da assistência estudantil no IFRN/MO 
 

 

 

 

 

GRUPO I 

Constitui-se no primeiro grupo com demanda 

prioritária: inclui estudantes com um contexto 

familiar marcado por precárias condições 

econômicas e sociais. Indicadores: a) renda familiar 

per capita inferior a ½ salário mínimo; b) egresso de 

escola pública, oriundo de Cotas; c) beneficiário do 

Programa Bolsa Família; d) provedores financeiros 

inseridos em trabalhos precarizados ou 

subempregos (mercado informal), dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO II 

Constitui-se no segundo grupo prioritário 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, empregada 

doméstica, gari) embora estáveis.  

Fonte: Serviço Social de Mossoró (2016). 

                                            
13 O curso ofertado na educação de jovens e adultos é o médio integrado em edificações. Instituído em 
2008, pelo Ministério da Educação-MEC, o Programa de Assistência Estudantil de Fomento ao estudo 
para alunos do PROEJA, mediante o qual recebe uma bolsa no valor de R$100,00 por mês, cabendo 
a cada instituição vincula ao programa criar um instrumento de regulamentação para o recurso em 
âmbito local. 
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Estas informações são atualizadas a cada semestre ou ano, dependendo do 

curso do estudante, constituindo-se em uma forma de estarmos o mais próximos 

possível da realidade dos alunos. 

Dentre todos os programas, o presente trabalho enfoca o Programa de 

Iniciação Profissional (PIP) abordando indicadores que nos proporcionaram uma 

avaliação de seus efeitos e/ou resultados a partir da perspectiva dos estudantes 

bolsistas. 

O PIP se configura em um programa de auxílio financeiro da PNAES/2010, 

sendo destinado a estudantes que atendam aos critérios socioeconômicos previsto na 

Lei 7.234/2010. Ele tem por finalidade proporcionar ao estudante em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, o apoio financeiro, através da concessão de bolsa, 

objetivando a manutenção de seus estudos, bem como propiciando uma experiência 

antecipada da atividade profissional, criando oportunidade de capacitação que 

possibilite o desenvolvimento de atitudes. O PIP concede uma bolsa no valor de R$ 

300,00 ao aluno que se enquadra no perfil conforme edital publicado. Uma vez 

bolsista, o aluno tem que realizar ações em um setor técnico durante 3 horas diárias 

nos cinco dias da semana, podendo ser simultaneamente atendido apenas pelo 

programa de alimentação (visto a necessidade do aluno bolsista ficar no contra turno 

na instituição). 

Conforme a Deliberação 04/2011/IFRN prevê: o Programa de Iniciação 

Profissional consiste na promoção da inserção dos alunos em atividades 

institucionais, voltadas ou não ao seu futuro campo de atuação profissional, buscando 

contribuir para o desenvolvimento de atitudes e habilidades fundamentais para a 

formação de um cidadão crítico e um profissional contemporâneo ao mundo do 

trabalho. 

Mesmo ressaltando-se a concessão da bolsa como condição material 

primordial para sua permanência na Instituição e êxito do percurso escolar, o 

programa possui cunho educativo, estando o ingresso e a permanência na bolsa 

vinculados não só ao aspecto socioeconômico, mas também às suas habilidades para 

as atividades programadas 

A participação no programa está vinculada a alguns critérios, conforme 

Deliberação 04/2011: 
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a)   Ter matrícula efetiva e regular no IFRN, a partir do segundo ano ou do 
segundo período letivo; 
b) Ser cadastrado no Programa de Iniciação Profissional, através de 
preenchimento de formulário específico junto ao Serviço Social;   
c) Deter o padrão determinado pela caracterização socioeconômica e 
apresentar a documentação comprobatória, para confirmar e completar as 
informações; 
d) Possuir rendimento acadêmico satisfatório (ausência de reprovação por 
falta ou por baixo rendimento acadêmico); 
e) Ter horário disponível para execução das atividades; 
f) Não possuir vínculo empregatício; 
g) Ter habilidade e interesse para exercer as tarefas oferecidas pelos setores; 
h) Não possuir vínculo com outra instituição de ensino; 
i) Ter idade mínima de 15 anos. (IFRN,2011) 

 
 
Dessa forma, após inscrição no programa, via SUAP, a entrega da 

documentação exigida, seguida de entrevista com assistente social, o estudante pode 

ser inserido no PIP, desde que atenda aos critérios acima elencados, somados à 

avaliação socioeconômica. Ao ser selecionado, o estudante é encaminhado para um 

setor administrativo do IFRN, onde desenvolverá atividades inerentes ao setor. 

O estudante/bolsista poderá passar até 2 (dois) anos no PIP, desde que 

atualize anualmente seu cadastro junto ao SUAP.  

É interessante observar que a PNAES/2010, embora cite alguns auxílios como 

moradia, transporte, dentre outros, não faz ressalva ao de Iniciação Profissional, tanto 

é que muitos IF´s já adotaram o auxílio permanência sem contrapartida do estudante. 

 

4.2 Situando o perfil socioeconômico dos estudantes atendidos pela assistência 
estudantil no IFRN, campus Mossoró 
 

O município de Mossoró está situado no interior do estado do Rio Grande do 

Norte, na região Nordeste do Brasil, localizando-se na Mesorregião Oeste Potiguar e 

na microrregião de Mossoró. Tem como limites: ao norte, os municípios de Grossos, 

Tibau e o Estado do Ceará; ao sul, os municípios de Governador Dix-Sept Rosado e 

Upanema; ao leste, os municípios de Areia Branca, Assú e Serra do Mel; e, ao oeste, 

o município de Baraúnas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a área total do município é de 2.110,207 quilômetros quadrados, 

sendo considerado o maior município do estado do Rio Grande do Norte em termos 

de extensão territorial.  

O município de Mossoró originou-se de um povoado localizado às margens do 

Rio Apodi-Mossoró. Pertenceu, inicialmente, à comarca de Martins e, posteriormente, 
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à freguesia de Apodi, da qual se desvinculou em 27 de outubro de 1842, através da 

Resolução n°. 87, passando a se constituir freguesia; a mesma foi elevada à condição 

de vila (vila de Santa Luzia) através do Decreto provincial de n° 246/1852. Somente 

em 1870, passou para à condição de cidade, com sua consolidação como núcleo 

urbano. Mossoró passou por diversas mudanças, incorporando e desmembrando 

territórios. Foi assim com a área que hoje constitui as cidades de Assú, Governador 

Dix-Sept Rosado, Baraúna etc. 

Com relação à evolução populacional, a mesma está imbricada a um processo 

migratório e esvaziamento das zonas rurais, além da busca das populações 

circunvizinhas por bens e serviços que se somou ao crescimento econômico gerado 

pela exploração do petróleo e sal.14 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

há uma tendência de crescimento populacional no município, sendo que entre 2000 e 

2010, a população de Mossoró teve uma taxa média de crescimento anual de 1,97%, 

registrando, em 2010, o total de 259.815 mil habitantes. Na década anterior, de 1991 

a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 1,19%. Este crescimento está acima 

da média do estado e do Brasil, uma vez que em ambas essas taxas foram de 1,01%, 

entre 2000 e 2010, e 1,02%, entre 1991 e 2000. Conforme estimativa divulgada em 

2016, Mossoró possui uma população de 291.937 habitantes. Em 2010, eram 259.815 

habitantes, número este que a classifica como a segunda cidade mais populosa do 

Rio Grande do Norte, atrás da capital do Estado. 

Com relação à produção de renda, o município se destaca pela fruticultura 

irrigada, a indústria salineira e a indústria extrativa. O município é o maior produtor de 

sal do país, além de ser o maior produtor de petróleo em terra. A fruticultura irrigada 

é voltada, em sua maior parte, para a exportação, com destaque para a produção do 

melão. Além dessas ganha destaque o setor de serviços, construção civil. 

No tocante à concentração de renda, segundo dados do IBGE, censo de 2010, 

dos 73.350 domicílios recenseados cerca de 40% possuem renda de até 2 salários 

mínimos, quando, por outro lado, apenas 4% detêm salários que variam entre 10 e 20 

salários. Informações essas que apontam para a concentração de renda e níveis de 

pobreza e vulnerabilidade.  

                                            
14 Dados extraídos do site da Prefeitura de Mossoró (2016). 
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Associado à concentração de renda, temos um quadro preocupante com 

relação a política de educação no município, conforme dados do IBGE: 

 

Quadro 5- Unidades de educação no município de Mossoró/2010 
NÍVEL DE ENSINO MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL PRIVADA TOTAL 

PRÉ-ESCOLA 74 0 0 49 123 

FUNDAMENTAL 61 50 0 53 164 

MÉDIO 0 19 1 17 37 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 

 

Em relação ao ensino superior, o município dispõe de 02 (duas) universidades 

públicas, sendo 01 (uma) Estadual, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

e 01 (uma) Federal, a Universidade Federal do Semiárido; 01 (uma) universidade 

particular, a Universidade Potiguar-UNP; 02 (duas) faculdades particulares, a 

Faculdade de Ciência e Tecnologia-Mater Christi e a Faculdade de Enfermagem Nova 

Esperança de Mossoró (FACENE/RN), além da recém criada Faculdade Diocesana 

de Mossoró, com previsão de funcionamento para 2017.1. 

As referidas instituições atendem à demanda regional, do próprio Estado e de 

estados vizinhos, notadamente o Ceará e a Paraíba. Possuímos, ainda, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus 

Mossoró, que oferta o curso de Matemática e Gestão ambiental. 

Essas informações são pertinentes para melhor compreendermos a 

configuração do IFRN, campus Mossoró, bem como tentar traçar o perfil 

socioeconômico dos estudantes da instituição. 

Aproximando-se um pouco da história do IFRN/Mossoró, constatou-se que foi 

no ano de 1990 que Mossoró e municípios circunvizinhos se uniram às intenções dos 

gestores da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) na busca de 

um Instituto Federal para o município, que culminou com a liberação de recursos 

federais para dar início à construção da Unidade Descentralizada de Ensino 

(ETFRN/UNED-Mossoró). 

Quatro anos depois, em 29 de dezembro de 1994, foi inaugurada a 

ETFRN/UNED-Mossoró. Construída em um terreno de 97.200 m², a Unidade contava, 

já na inauguração, com infraestrutura física, organizacional e humana necessárias 

para prestar serviços de educação à Região Oeste do estado do Rio Grande do Norte 

e municípios vizinhos do estado do Ceará. 
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A UNED iniciou suas atividades letivas em fevereiro de 1995, com 200 alunos 

do curso técnico em Eletromecânica. No ano de 1996, foi implantado o curso de 

Construção Civil e, em 1997, foram implantados os cursos de Informática Industrial e 

Segurança do Trabalho.  

No ano de 1999, a ETFRN foi transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET-RN), ampliando sua participação na formação dos jovens do 

estado. 

Prestes a completar 15 anos de atividades, a instituição foi, mais uma vez, 

reconfigurada, com a transformação do CEFET-RN em Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), passando à condição de 

Campus, decorrente da Lei nº 11.892/MEC, de 29 de dezembro de 2008. 

Essa nova configuração ampliou a atuação do IFRN em Mossoró, que passa a 

ofertar cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. Atualmente, o IFRN – 

campus Mossoró – oferece educação profissional nos eixos tecnológicos de controle 

e processos industriais, produção industrial, infraestrutura, informação e 

comunicação, ambiente, além de cursos superiores de Licenciatura em Matemática e 

Tecnologia em Gestão Ambiental e pós-graduação lato sensu (especialização em 

Educação e Contemporaneidade e Educação de Jovens e Adultos), contemplando 

mais de 1600 alunos matriculados. O campus também é polo de educação à distância, 

constituindo-se em referência para a região. 

O trinômio ensino, pesquisa e extensão tem sido prática indissociável de alunos 

e de servidores do IFRN – campus Mossoró – em consonância com o 

desenvolvimento socioeconômico local, cujas principais riquezas são o sal, o calcário, 

o petróleo e a agroindústria. 

O campus Mossoró oferta ensino de nível médio na modalidade integrado, além 

de graduação e pós-graduação distribuídos por nível e modalidade de ensino e 

cursos, como veremos a seguir: 

 

Quadro 6- Cursos ofertados no IFRN/MO, por níveis de ensino 
NIVEL MEDIO TECNICO SUPERIOR TECNOLOGICO 

INTEGRADO/ 

CURSO  

 

SUBSEQUENTE/ 

CURSO 

EJA MATEMATICA GESTAO 

INFORMÁTICA INFORMÁTICA EDIFICAÇÃO   
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Fonte: elaboração própria, a partir do Projeto Político Pedagógico do IFRN, 2012. 

 

O IFRN/Mossoró, por ser situado em um município de grande15 porte, recebe 

estudantes dos municípios circunvizinhos. Como veremos a seguir: 

 

Gráfico 3- Municípios de origem dos estudantes do IFRN/MO-2016 

Fonte: SUAP (2016). 

 

Todos esses municípios são de pequeno porte e compõem a mesorregião do 

Oeste Potiguar, os mesmos não possuindo políticas públicas que atendam às 

                                            
15 Tomamos como parâmetro a classificação adotada pela Política Nacional de Assistência Social de 
2004, que define o porte dos municípios como: 
• Municípios pequenos 1: com população até 20.000 habitantes   
• Municípios pequenos 2: com população entre 20.001 a 50.000 habitantes   
• Municípios médios: com população entre 50.001 a 100.000 habitantes   
• Municípios grandes: com população entre 100.001 a 900.000 habitantes   
• Metrópoles: com população superior a 900.000 habitantes 
 

ELETROTEC ELETROTECNICA    

EDIFICAÇÕES  EDIFICAÇÕES    

MECÂNICA MECÂNICA    

 PETRÓLEO E GAS    

 SANEAMENTO    
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demandas dos estudantes. Como exemplo, podemos citar a inexistência de transporte 

público escolar de uma cidade para outra. O máximo que temos é uma 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, que trata da 

assistência financeira a ser oferecida pela União para cobertura do transporte de 

estudantes do ensino médio residentes em área rurais. Vejamos: 

 
 

Art. 2° - Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte 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 (BRASIL, 2009). 

 
 

O poder público desses municípios vem apresentando um conjunto de 

dificuldades em assegurar o transporte para muitos desses estudantes; já o poder 

público estadual pouco tem aparecido como ator político desse processo; por outro 

lado, 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. Dessa 

forma, o estudante de outros municípios não tem a garantia de transporte público para 

o IFRN, campus Mossoró, tendo suas famílias que recorrerem à apresentação da 

necessidade junto aos gestores locais e de negociação com as prefeituras para a 

oferta do serviço. Inclusive, muitos solicitam apoio institucional ao IFRN para atuar 

como mediador nesse processo. Quando não há um acordo com a prefeitura, muitos 

dos estudantes acabam tendo que faltar as aulas no instituto. 

Este panorama demonstra que a interiorização com vistas à inclusão social de 

estudantes, defendida pelo IFRN com a inserção de diversos segmentos outrora 

excluídos de um processo educacional de boa qualidade, ainda se mostra com 

obstáculos a enfrentar, pois a não disponibilização de transporte escolar regular, por 

parte do poder público, inviabiliza as idas e voltas dos estudantes, representando sem 

dúvida um impedimento para o acesso à educação ofertada no IFRN. Mediante estas 

e outras dificuldades econômicas é que muitos estudantes buscam se inscrever nos 
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programas de Assistência Estudantil, como alternativa de superação das dificuldades. 

Podemos confirmar isso através das respostas dos estudantes ao serem 

questionados acerca do motivo pelos quais se inscreveram no Programa de Iniciação 

Profissional: “renda extra para complementar a dos meus pais e se manter no IF” (01); 

“renda extra para se manter nos estudos” (11). 

Percebemos que muitas das necessidades dos estudantes do IFRN são de 

ordem econômica, motivo pelo qual se cadastram em praticamente todos os 

programas de auxílio financeiro. Veremos, a seguir, a situação econômica dos 

estudantes do IFRN/MO, conforme declarado pelos estudantes: 

 

Gráfico 4- Renda familiar dos estudantes matriculados em 2016 

 

Fonte: SUAP (2016), sistematização da autora. 

 

A situação socioeconômica dos estudantes é um fator determinante para que 

os mesmos procuram se inscrever nos programas de transferência de renda da 

assistência estudantil, pois a renda familiar é insuficiente para custear transporte até 

o campus, alimentação em caso de aula no contra turno e material didático. Nesse 

sentido, Sposati et al. (2014, p. 45) fazem a seguinte afirmação: “[...] para as classes 

subalternizadas, as políticas sociais se constituem um espaço que possibilita o acesso 

a benefícios e serviços que de outra forma lhes são negados [...]”.  
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As inscrições nos programas da assistência estudantil para o ano de 2016, em 

Mossoró, foram regulamentadas por três editais: o Edital nº 02/2016 – DG/MO/IFRN, 

que trata de cadastro de reserva para o Programa de Iniciação Profissional; o Edital 

nº 04/2016 – DIGAE/IFRN – Inscrição para os Programas de Iniciação Profissional, 

Alimentação e Auxílio-Transporte; e o Edital nº 09/2016-DIGAE/IFRN.16 

 

Quadro 7- Estudantes inscritos, e com documentação entregue, nos programas 
da assistência estudantil no IFRN/MO em 2016 

Fonte: SUAP (2016). 

 

Vale destacar que esse quantitativo equivale ao total de inscrições e não de 

inscritos, o que significa dizer que muitos estudantes foram contabilizados mais de 

uma vez, ao se inscreverem em mais de um programa ou mais de uma vez no mesmo 

programa. 

Desse quantitativo de inscrições, foi possível atender a todos do programa de 

alimentação estudantil, tendo em vista que no campus Mossoró todos os alunos que 

atendam ao perfil socioeconômico previsto na Lei nº 7.234/10 ficam aptos a solicitar a 

refeição sempre que houver uma necessidade acadêmica no contra turno, sendo que 

disponibilizamos por dia cerca de 200 refeições distribuídas entre almoço e jantar; 

com relação ao programa de auxílio transporte, em 2016 oferecemos 80 vagas e em 

iniciação profissional 80.  

O auxilio transporte se configura na concessão de R$ 60,00 mensais ao 

estudante selecionado conforme perfil socioeconômico estabelecido no PNAES e 

conforme vaga disponível. Em 2016, convocamos 80 (oitenta) inscritos, no entanto, 

alguns por serem da última seleção não receberam o auxílio financeiro no ano civil de 

2016, de forma que não entrou na estatística da execução financeira da assistência 

estudantil, embora o pagamento seja efetuado com recurso de 2016, haja vista ter 

sido empenhado. 

                                            
16 Em decorrência da greve dos servidores do campus Mossoró, em 2015, o ano letivo ficou divergente 
do ano civil, por isso tivemos a publicação de três editais. O primeiro referente ao segundo semestre 
letivo de 2015; o segundo refere-se ao primeiro semestre de 2016; o último referente ao segundo 
semestre de 2016. 

ALIMENTAÇAO 

ESTUDANTIL 

AUXILIO TRANSPORTE PROGRAMA DE INICIAÇAO 

PROFISSIONAL 

445 209 265 
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Para o Programa de Iniciação Profissional (PIP) foram cerca de 62 (sessenta 

de dois) estudantes assistidos. Este quantitativo se deu como decorrência da 

contratação de estagiários para alguns setores. O/a estagiário/a contratado/a tem uma 

carga horaria de 6 horas diárias, podendo assumir responsabilidades que o bolsista 

de iniciação profissional não pode. Assim, devido à contratação, alguns setores não 

solicitam bolsistas e até os encaminham a COAES para serem encaminhados para 

outro setor. 

Todos esses programas buscam assegurar a permanência dos estudantes no 

IFRN, através de auxílios financeiros na tentativa de superar as dificuldades advindas 

pela ausência ou insuficiência de renda na família. 

É importante destacar que temos estudantes no IFRN que possuem renda per 

capta familiar superior ao que determina o PNAES, porém não se inscrevem nos 

programas, e quando se inscrevem, são orientados acerca dos critérios do mesmo. 

Decerto, a operacionalização dos Programas de Assistência Estudantil no 

IFRN, campus Mossoró, foca sua atenção na normatização institucional em atender o 

estudante em situação de vulnerabilidade social, no entanto, sem vislumbrar a 

ampliação das ações como parte do processo de universalização de direitos 

relacionados às condições objetivas de permanência na escola, pelo menos a todo o 

segmento que atende aos critérios de renda previsto no PNAES/2010. 

Em termos de normativas, temos como mais atual a Deliberação nº 04/2011 

(CONSEPEX), que dispõe acerca dos Programas de Assistência Estudantil no IFRN. 

A Deliberação vem definir quais os auxílios financeiros direcionados aos estudantes, 

dividindo estes nas modalidades de bolsas: bolsas acadêmicas (Iniciação Científica, 

Extensão e Tutoria) e bolsas de apoio ao estudante (Auxílio-Transporte; Fiscalização 

de Processos Seletivos; Iniciação Profissional; Auxílio Financeiro para participação 

em eventos/atividades acadêmicas e representação estudantil; e de Fomento aos 

Estudos do PROEJA). 

É possível, ainda, observar que a deliberação traz como regra geral para ter 

acesso aos auxílios três requisitos como fundamentais: 1) a matrícula e frequência 

regular; 2) não possuir vínculo empregatício; 3) não ser beneficiário de nenhum outro 

tipo de recurso financeiro disponibilizado pelo IFRN, à exceção do Programa de 

Alimentação Escolar, de forma que muitos estudantes bolsistas são 

concomitantemente bolsistas do auxílio alimentação, mas participam mediante 

avaliação socioeconômica. No entanto, com relação ao auxílio financeiro para 
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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, fazem-se necessárias a 

matrícula e a frequência regulares e a real participação dos estudantes nessas 

atividades, sendo que para os congressos científicos se exige aprovação de trabalho 

acadêmico.  
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5 AVALIANDO A EFETIVIDADE DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL 
NO IFRN / CAMPUS MOSSORÓ 
 

Tratamos, neste item, especificamente do Programa de Iniciação Profissional 

(PIP). Nesse sentido, abordamos documentos que regulamentam o programa no 

IFRN. Dentre esses documentos, dispomos da Resolução nº 25/2007-IFRN, que 

dispõe sobre a Bolsa Trabalho17, atual Programa de Iniciação Profissional; do Plano 

de Assistência Estudantil de 2010, da Deliberação nº 04/2011-IFRN, do  Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPEX), que trata do Programa Institucional de 

bolsas do IFRN e, ainda, do Regulamento dos Benefícios da Assistência Estudantil 

(sendo atualmente rediscutido pela categoria de assistentes sociais do IFRN, para 

posterior aprovação pelo Conselho Diretor), que dá alguns direcionamentos 

significantes para a melhoria dos auxílios. Nesse sentido, é válido ressaltar que no 

momento nos amparamos neste último documento e na deliberação. Quanto à 

deliberação, temos a seguinte disposição acerca dos programas: “consiste na 

concessão de bolsas auxílios aos estudantes de todos os níveis de ensino, nas 

seguintes modalidades: acadêmicas e de apoio ao estudante” (CONSEPEX, 2011). 

Nesse sentido, é possível destacar que embora o Decreto nº 7.234/2010-MEC 

fale sobre assistência estudantil aos alunos do ensino superior nas instituições 

federais de ensino, a mesma se estende a todos(as) os(as) demais estudantes das 

instituições, sendo que a participação dos(as) estudantes do ensino superior é 

mínima18 se comparada à participação dos provenientes do ensino médio integrado e 

subsequente. 

As participações dos estudantes nas bolsas são condicionadas a matrícula e a 

frequência regular nos cursos do IFRN, bem como a não vinculação empregatícia, não 

ser beneficiário de outro tipo de recurso financeiro no Instituto, excetuando o auxílio 

alimentação; essas condições demonstram o caráter focalizado e seletivo da 

assistência estudantil, uma vez que é direcionado a um segmento específico, como 

bem é colocado no texto que não possuem renda. 

Com relação ao Programa de Iniciação Profissional, o referido documento traz 

as seguintes orientações: consiste na promoção da inserção dos alunos em atividades 

                                            
17 Antiga terminologia do PIP, que mudou na tentativa de desvincular o programa do trabalho. 
18 Os alunos dos cursos superiores buscam a sua inserção nos programas de pesquisa e extensão que 
têm maior peso acadêmico para o currículo. No caso do curso de matemática, eles têm um programa 
especifico, que é o PIBID. 
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institucionais, voltadas ou não para seu futuro campo de atuação profissional (no que 

se refere ao curso do estudante), buscando contribuir para o desenvolvimento de 

atitudes fundamentais para formação de um cidadão crítico e um profissional 

contemporâneo ao mundo do trabalho. 

Nota-se que ao mencionar a formação para o mundo do trabalho e não para o 

trabalho, a deliberação traz em si princípios que rompem com a ideia da formação de 

profissionais que atendem somente às demandas do capital, ao afirmar sua formação 

com caráter crítico para o mundo em que envolve conflitos, jogos de interesse, 

inclusive o trabalho. 

A participação do estudante no PIP, além de estar condicionada à avaliação 

socioeconômica, também precisa atender outras condições, como destaca a 

Deliberação nº 4/2011/CONSEPEX, citada no capítulo anterior. 

Ao se inscrever no PIP via SUAP, entregar a documentação comprobatória de 

renda e situação familiar e, por fim, ser selecionado conforme as condições acima 

descritas, o(a) estudante selecionado(a) é encaminhado(a) para um dos setores 

administrativos do IFRN, onde passará a desenvolver atividades do setor, adquirindo 

atitudes para enfrentar o mundo do trabalho. O estudante poderá passar até dois anos 

no PIP, recebendo um valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensalmente. 

O PIP19, assim como outros programas da assistência estudantil, não possui 

regulamento atualizado, estando este em construção coletivamente pela categoria de 

assistentes sociais do IFRN e encaminhado ao Conselho Superior (CONSUP) em 

2016, porém, ainda estamos aguardando posicionamento deste órgão. 

Com relação à quantidade de inscritos no programa por modalidade, em 2016, 

temos os seguintes dados, conforme SUAP: 

 

Quadro 8- Estudantes inscritos, e com documentação entregue, no programa de 
iniciação profissional em 2016 

MODALIDADE 

DE ENSINO 

MATRICULADOS/ANO 

LETIVO 2016 

INSCRITOS/DOCUMENTO 

ENTREGUE/ANO LETIVO 2016 

PERCENTUAL 

INTEGRADO 586 173 29% 

EJA 116 6

  

5, % 

                                            
19 O Serviço Social propôs, na proposta de regulamento do PIP, uma mudança do nome para Apoio à 
Formação Profissional (AFP), no entanto, como o regulamento ainda não foi aprovado, continuaremos 
usando PIP, embora no SUAP já se use o nome sugerido. 
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SUBSEQUENTE 564 58 10 

TECNOLOGIA 

(GESTÃO 

AMBIENTAL) 

96 19  

19% 

LICENCIATURA 

(MATEMÁTICA) 

104 9 8% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SUAP (2016). 

 

Destarte, é necessária uma maior explicação para compreensão dos dados. O 

número de matrículas corresponde ao total de matriculados, sem considerar as 

possíveis evasões ou trancamento; outro dado importante é que, à exceção da 

modalidade do integrado, as demais modalidades exigem uma segunda matrícula no 

mesmo ano letivo, sendo que os ingressantes no primeiro semestre, ao ter que se 

matricular no segundo semestre, são contabilizados novamente. Dessa forma, o termo 

matrícula não deve ser confundido com número de estudantes.  

Analisando os dados, é possível observar que os maiores números de 

estudantes inscritos no PIP são das modalidades do ensino médio técnico integrado 

e técnico subsequente, dados compreensíveis, visto que são sujeitos em uma faixa 

etária que não os permite ser inseridos no mundo do trabalho, a não ser na condição 

de jovem aprendiz, como assegura o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA/1990):  

 
 
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz.  
Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de 
aprendizagem. 
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados 
os direitos trabalhistas e previdenciário. (BRASIL,1990) 

  
 

Dessa forma, estando os estudantes, muitas vezes, fora dessa faixa etária, ou 

mesmo pelas condições do programa de dedicar-se apenas três horas diárias (na 

Resolução de 2007 se previa 4 horas), é possível ainda estudar no setor durante a 

bolsa e ser liberado para atividades acadêmicas, como aula ou viagem de campo, por 

exemplo. Os estudantes optam pelo PIP que também garante a inserção no programa 

de alimentação da assistência estudantil. 

A partir da pesquisa junto aos bolsistas do PIP, foi possível categorizar as 

respostas conforme os indicadores elencados (renda, rendimento acadêmico e 
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desenvolvimento de atitudes), que contribuem para a permanência dos mesmos no 

IFRN. 

 

5.1 Renda  
 

Com relação a este indicador, é salutar destacar que o valor da bolsa hoje é de 

R$ 300,00 (trezentos reais), determinado pela Diretoria de Atividades Estudantis 

(DIGAE), não sendo proporcional ao aumento do salário mínimo.20 Este valor é muito 

baixo quando pensado em um contexto de inflação, sobre o qual o DIEESE faz a 

seguinte observação: 

 
 

[...] levando em consideração a determinação constitucional que estabelece 
que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um 
trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, 
vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima 
mensalmente o valor do salário mínimo necessário. Em novembro de 2016, 
o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro 
pessoas deveria equivaler a R$ 3.940,41, ou 4,48 vezes o mínimo de R$ 
880,00. Em outubro, o mínimo necessário correspondeu a R$ 4.016,27, ou 
4,56 vezes o piso vigente. (DIEESE, 2016). 

 
 

Este panorama se agrava quando os estudantes que buscam inserir-se no PIP 

são os responsáveis pela renda familiar e buscam no programa uma renda para 

manter a família. Nesse sentido, com relação à renda familiar, temos o seguinte 

panorama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 Questão que também foram discutidas na perspectiva de reajuste em percentual, conforme salário 
mínimo, na proposta para o novo regulamento do PIP. 



103 

 

Gráfico 5- Renda familiar dos participantes pesquisados do PIP no IFRN/MO-
2016 

 
Fonte: Elaboração da autora, conforme questionário aplicado. 

 

Observa-se, assim, que os rendimentos financeiros disponíveis pelas famílias 

giram em torno de até 01 salário mínimo para 46% dos pesquisados; acima de 01, 

para 31%, e acima de 02, para 15%. É importante ressaltar que nenhuma das famílias 

dos estudantes entrevistados tem ganhos superiores a 03 salários mínimos. Destarte, 

ao fazermos a per capta das famílias, nota-se que 76% das famílias dos pesquisados 

possuem uma per capta de até 1/3 de salário mínimo21, renda bem menor do que a 

estipulada pelo Decreto nº 7.234/10. 

Com relação aos vínculos de trabalho, 41% dos pesquisados declararam que 

o responsável financeiro da família está inserido no mercado informal. Somado a isto, 

33% trabalham sob regime da Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT).  

A renda per capta da família do estudante é um determinante para sua 

participação nos programas da assistência estudantil, bem como no Programa de 

Iniciação Profissional. Como foi discutido anteriormente, no Decreto nº 7.234/10, há 

um requisito de renda per capta de1 ½ salário mínimo para que o estudante possa ser 

inserido nos programas. Fato este que denota o caráter focalista e seletivo da 

assistência estudantil. Como corroboram Yasbek et al. (2014, p. 46), “atestar o grau 

                                            
21 Na data da aplicação do questionário, o salário mínimo era de R$ 880,00. 

6; 46%

4; 31%

2; 15%

1; 8%

Renda Familiar

Até 1 salário mínimo

Acima de 1 salário mínimo

Acima de 2 salários mínimos

Não respondeu
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de carência passa a ser uma preocupação básica. É ela o ‘passaporte’ para o ingresso 

no aparato das políticas institucionais”. 

Partimos da compreensão de que a política de educação envolve dimensões 

que vão além da sala de aula, da didática, tendo abrangência sobre fatores como 

transporte, merenda escolar, alimentação, fardamento, meios que possam 

minimamente garantir a permanência dos estudantes. A PNAES se propõe a atender 

tais necessidades, no entanto, sem perspectiva de universalização.  

É sabido que na rede de educação pública, sobretudo no IFRN, há alunos 

provenientes de famílias com altos cargos remuneratórios, como professores 

universitários, oficial de justiça, empresários, entre outros; no entanto, esta é uma 

exceção, sendo que a maior parte são alunos de baixo rendimento familiar. Para estes, 

o acesso à assistência estudantil é de fundamental importância para que possam 

continuar na instituição22 (SUAP, 2016). 

A análise dos dados dos questionários, além de nos indicar que participação 

no PIP teve como efeitos acesso a bens, complementação de renda, ainda aponta 

para a permanência no IFRN, “ele é responsável por minha permanência na 

instituição” (13). 

Dessa forma, para atender aos critérios do PNAES é necessário que sejam 

incluídos na assistência estudantil aqueles que em um mesmo nível econômico sejam 

também os mais necessitados, com uma menor renda per capta, denotando um 

caráter focalista da política. 

Sabe-se que os documentos norteadores da operacionalização dos Programas 

de Assistência Estudantil, ao dar prioridade de acesso aos segmentos que estão em 

maior grau de vulnerabilidade socioeconômica, afirmam-se como política focalista e 

seletiva. 

O PIP, além de atender aos objetivos a que se propõe, com relação à 

permanência dos estudantes na Instituição, tem um outro efeito relevante para os 

estudantes inseridos, pois garante acesso a bens e lazer que outrora não teriam 

devido ao baixo rendimento da família. Podemos confirmar isso nas respostas dos 

estudantes:  

 
 

                                            
22 De acordo com os dados socioeconômico coletados no SUAP, 58% dos alunos matriculados no 
ensino médio integrado são oriundos de escola pública; no médio integrado EJA 92,6%; no 
subsequente 70,1%; na matemática 88,2% e na gestão ambiental 77,4%. 
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Academia, não tinha dinheiro antes (01). 
Computador, celular, livros, formatura (05). 
Celular, aluguel de apto em Mossoró, produtos de higiene e maquiagem (08). 
Fotos de placa do curso, investir na minha renda, com venda de semijoias 
(11). 

 
 

Ainda com relação aos efeitos secundários, podemos destacar que a aquisição 

de bens, antes não possuídos pelos estudantes, também repercute na família que não 

precisará fazer esforços para comprá-los, a exemplo do aparelho celular, ou ainda de 

passar por uma situação difícil para com o/a filho/a ao não ter condições de custear a 

tão sonhada colação de grau. 

É importante observar que embora constem ações no Decreto nº 7234/10 

(PNAES), no campus Mossoró, assim como em outros do IFRN, ainda não dispõe de 

algumas ações, como moradia, haja vista, nas falas de alguns estudantes avaliados, 

afirmarem usar o auxílio do PIP para pagar o aluguel do apartamento em que 

moravam, pois eram de outras cidades e até mesmo da zona rural de Mossoró (dados 

do SUAP). Vejamos: 

 
 

comprar celular, aluguel de apto em Mossoró [...] (08). 
Roupas, aluguel (13). 

 
 

Ações contempladas no Decreto se apresentam positivas, na medida que se 

propõe a garantir o atendimento às necessidades dos estudantes, no entanto, as 

mesmas possuem um duplo caráter: o de inclusão e o de exclusão. O de inclusão, ao 

atender às necessidades dos estudantes; e a de exclusão por estruturar-se por 

critérios de seletividade, excluindo estudantes que também possuem necessidades 

inerentes ao acesso e permanência, mas que pelos critérios de seletividade ficam 

aguardando surgir vagas nos programas da assistência estudantil, tendo que se 

apropriarem de meios individuais para permanecer na Instituição. Condição de 

seletividade que decerto perdem de vista a perspectiva de universalização da 

assistência estudantil.  

É possível observar, nas falas dos estudantes, que alguns alunos não 

conseguem ser atendidos pelos programas da assistência estudantil, visto o caráter 

seletivo dos auxílios da assistência estudantil na perspectiva de garantir o direito à 

educação. Muitos dos que conseguem o acesso não possuem as condições de 

permanência. Vejamos a seguinte assertiva: 
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Precisa de um aperfeiçoamento dos programas já existentes, acho que a 
baixa renda de alguns alunos pode interferir, pois precisam trabalhar ou não 
tem condições de se manter assíduos na escola (03). 
Ampliação do programa bolsa alimentação (12). 

 
 
Nestas falas, constatamos que a ineficiência da renda familiar é apontada como 

causa para possível abandono de curso, e que a participação em programas da 

assistência estudantil, nesse caso o PIP, faz uma diferença significativa positiva, de 

forma que atende às diretrizes que norteiam a política, na perspectiva de diminuir as 

desigualdades sociais. Conforme o art. 2º, inciso II, “minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação 

superior”.(BRASIL, 2010) 

 

5.2 Rendimento acadêmico 
 

O PIP tem como objetivo garantir a permanência dos estudantes no IFRN, 

devendo ser desenvolvido de forma que não atrapalhe as atividades acadêmicas. 

Sobre isso, temos as seguintes falas que precisam ser problematizadas, com relação 

ao setor que são encaminhados: 

 
 

O horário da bolsa permite que os bolsistas tenham tempo para estudar e 
realizar as tarefas escolares (03).  
No setor tem horas vagas que podemos usar para estudar, sem atrapalhar a 
bolsa (05). 

 
 
Essa é uma questão que requer atenção por parte dos profissionais envolvidos 

no acompanhamento dos bolsistas, pois uma das diretrizes primordiais do Programa 

é que a participação neste não atrapalhe a aprendizagem do estudante de forma a 

não atrapalhar suas atividades acadêmicas.  

A participação no Programa tem como fundamento garantir a permanência e o 

êxito escolar dos estudantes, além da proposta de uma formação profissional de 

cunho integral e educativo. A partir dos resultados relativos a esse quesito, observou-

se que 100% dos bolsistas pesquisados declararam não haver comprometimento das 

atividades acadêmicas, de forma que conseguiram conciliar com êxito suas atividades 

acadêmicas enquanto participam do processo de formação no Programa de Iniciação 

Profissional, tanto é que todos conseguiram concluir seus cursos. 
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Com relação à carga horária de 3 (três) horas diárias como contrapartida do 

bolsista no PIP, já foi uma conquista da categoria, pois a Resolução nº 

25/2007/CEFET-RN dispunha de 4 (quatro) horas diárias. 

É mister ressaltar que alguns estudantes pesquisados apontaram a 

contrapartida em setores como limitação para os estudos daqueles estudantes que 

estão no 4º ano do ensino médio integrado, dada a necessidade de aceleramento do 

curso, em virtude da greve deflagrada pelo SINASEFE, para que assim pudessem 

concorrer às vagas nas universidades. 

 

5.3 Desenvolvimento de atitudes 
 

Com relação a este indicador, tem-se como parâmetro a definição de efeitos 

postos por Ander Egg e Aguillar (1994 apud SOUZA 2014, p. 139), que fazem a 

seguinte contribuição: “Quando se voltam mais diretamente para os efeitos [...] 

afirmam a existência de efeitos secundários (externos) e efeito principal, afirmam a 

existência de efeitos secundários ou não procurados, externos ou colaterais benéficos 

ou prejudiciais”. Contribuição esta que nos dar propriedade para detectar alguns 

efeitos não esperados do PIP, a exemplo do grande suporte que dar ao IFRN na 

ausência de código de vagas para servidores efetivos. Acerca disso, foram em média 

60 bolsistas do PIP em 2016 encaminhados para setores administrativos, nos quais 

realizaram atividades essenciais ao setor. 

No entanto, é valido ressaltar que a participação dos estudantes no PIP, e sua 

contrapartida nos setores, representa para alguns participantes um fator positivo do 

programa, através da integração as atividades da Instituição. Constatamos isso por 

meio das respostas aos questionários: 

 
 
Me trouxe uma visão de responsabilidade profissional que eu não tinha antes 
(01). 
Amadurecimento, conhecimento sobre o ambiente e relações profissionais, 
responsabilidade etc. (03). 
Meu desenvolvimento individual está no tocante a meu crescimento quanto 
pessoa, aprendendo a lidar com os problemas e resolvendo também (04). 
Me tornou uma pessoa mais desenrolada e ágil (08). 
Mais comprometimento e contato com atividades as quais não pensaria antes 
em ter, acho que isso me trouxe uma responsabilidade a mais (10). 
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O resultado do quesito acima demonstra que independente do setor que o 

bolsista atue durante sua participação no PIP, representa para eles uma 

aprendizagem que contribuirá para sua formação profissional após a conclusão dos 

estudos. Seja essa aprendizagem pelo trabalho diretamente ligado ao seu curso de 

formação na Instituição ou não, a proposta do Programa é uma formação que 

desenvolva atitudes, habilidades e competências para o mundo do trabalho, seja na 

dimensão intelectual, social, política ou cultural, visando a construção de uma leitura 

crítica da realidade na qual está inserido. Proposta esta que vai ao encontro dos 

princípios norteadores da formação integral, contemplando a politecnia.23  

A partir dos dados acima, é possível observar que a inserção de estudantes no 

PIP gera efeitos para além dos objetivos propostos, sendo estes: 

 
 

Proporcionar ao estudante de baixo poder aquisitivo apoio financeiro para a 
manutenção de seus estudos, pela valorização de suas próprias 
potencialidades, através da utilização do seu tempo disponível em uma 
ocupação produtiva; 
Integrar o aluno em atividades de trabalho no âmbito do CEFET-RN [atual 
IFRN] e; 
Proporcionar ao educando um primeiro contato com o mundo do trabalho, 
criando, assim, uma oportunidade de capacitação que possibilite o 
desenvolvimento de atitudes e habilidades fundamentais para o exercício 
profissional, em qualquer área em que, futuramente, venha a se inserir. 
(BRASIL,2007). 

 
 

Dito isso, partimos da premissa de que o Programa de Iniciação Profissional do 

IFRN objetiva o desenvolvimento profissional do estudante não dissociado da 

dimensão educacional e pessoal, pois esses elementos mantêm relação com a 

formação profissional do estudante. Como aponta Moura (2007, p. 16), 

 
 

[...] é preciso estar alerta para o fato de que contextualizar a aprendizagem 
não implica em abrir mão dos saberes escolares em benefício daqueles 
construídos por meio da experiência vivencial apenas. Evidentemente, é 
importante considerar os últimos, mas, muitas vezes, é necessário partir 
deles para desconstruí-los apoiados nos saberes escolares, buscando 

                                            
23 Machado (1989 apud DANTE, 2012, p. 5): “No ensino politécnico, não é suficiente apenas o domínio 
das técnicas; faz-se necessário dominá-las ao nível intelectual”. A autora prossegue: Para compreender 
o funcionamento dos recursos tecnológicos Marx recomenda partir sempre das simplificações, 
reduzindo os mecanismos complicados a seus princípios básicos, privilegiando a transmissão dos 
princípios gerais e dos conceitos científicos utilizados com mais frequência. Nestas indicações, está 
presente a preocupação de Marx com a definição do caráter do ensino politécnico, no sentido de 
conferir-lhe um nível de reflexão e abstração necessário à compreensão da tecnologia, não apenas na 
sua aplicação imediata, mas na sua dimensão intelectual.  
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explicações na ciência que possibilitem ao estudante ressignificá-los, ou 
mesmo descartá-los, pelo confronto com os saberes escolares. 

 
 

Na nossa percepção, a inserção dos estudantes no PIP, embora tenha trazido 

efeitos positivos como já visto anteriormente, também representa algo negativo aos 

olhos dos avaliados, uma vez que não pode ser considerado como carga horária 

complementar de atividades acadêmico-científico-culturais, sobre a qual a Resolução 

nº 38/2012 explicita, em seu art. 323, “Complementando a prática profissional, os 

projetos pedagógicos dos cursos poderão prever outras formas, envolvendo ensino, 

pesquisa e extensão”; em seguida define quais são as atividades que deverão ser 

estabelecidas no projeto pedagógico do curso, nas quais não consta o Programa de 

Iniciação Profissional. A pontuação acumulada pelo estudante nas várias atividades 

desenvolvidas é revertida em horas que contabilizam como Prática Profissional24. A 

ausência do PIP, entre essas atividades, foi apresentada como possível motivo para 

sair do programa, cerca de 33%, com as seguintes respostas:  

 
 

Monitoria para realização de estágio (04). 
Monitoria, mas pelo fato que isso ajudaria nas minhas horas de estágio (06). 
Monitoria, pois caso pegasse monitoria de algum laboratório de minha área, 
a monitoria valeria como estágio (prática profissional) (08). 

 
 

Colocações estas que merecem reflexão por parte dos colégios gestores, pois 

as atividades do bolsista, desenvolvidas em setores que não têm relação direta com 

curso, possibilitam de igual forma uma aproximação com o mundo do trabalho, 

compreendido este com todas as contradições inerentes à sociedade capitalista. No 

entanto, é interessante frisar que a seleção não leva em consideração o curso do 

estudante, sendo muitas vezes encaminhados para setores sem nenhuma afinidade 

ao curso. Cabe ainda dizer que a categoria de assistentes sociais luta pela retirada da 

                                            
24 A Resolução nº 38/2012 traz a seguinte normativa com relação ao currículo:  Art. 36. § 1º. Deverão 
ser destinadas, conforme previsto no projeto pedagógico de cada curso: I. 2.340 horas ao núcleo 
estruturante; II. mínimo de carga horária definida no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) 
para a soma dos núcleos articulador e tecnológico; III. mínimo de 70 horas de atividades 
complementares, contemplando seminários de integração acadêmica, de pesquisa e/ou extensão e de 
orientação à prática profissional; IV. 400 horas de prática profissional, realizadas por meio de: a. 
desenvolvimento de projetos integradores/técnicos, de extensão e/ou de pesquisa, entre o segundo e 
o último período do curso; e/ou b. estágio curricular supervisionado (estágio técnico), a partir do início 
da segunda metade do curso. 
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contrapartida do estudante no PIP, luta esta que está começando pela mudança do 

nome para Bolsa de Apoio à Formação Estudantil. 

É como política social que se torna imprescindível que seja avaliada na 

perspectiva de aferição de resultados, efeitos e impactos promovidos na sociedade 

ou público-alvo. Nesse sentido, conforme levantamento realizado com os estudantes 

assistidos pelo PIP da assistência estudantil no campus Mossoró, temos a seguinte 

síntese: 

 

Quadro 9- Efeitos constatados do PIP 
INDICADORES   EFEITOS DETECTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDA E ACESSO A BENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS 

ESPERADOS  

 

 

 

 

 Subsidiou gastos com 

aparelho necessário aos 

estudos (computador); 

 Possibilitou morar próximo a 

escola (IFRN); 

 Possibilitou acesso à 

tecnologia de informação 

(celular), por meio do qual 

pode acessar internet e 

solicitar refeição; 

 Possibilitou a realização de 

participar de baile de colação 

de grau. 

EFEITOS NÃO 

ESPERADOS  

  Complementou a renda 

familiar. 

RENDIMENTO ACADEMICO ESPERADO  Serviu de incentivo para 

melhorar o rendimento 

acadêmico 

NÃO 

ESPERADOS  

 A contrapartida em setores 

diminuiu o tempo para estudos 

essenciais no aceleramento 

do curso (4º ano) da 

modalidade integrado. 

 

 

 

 

 Maior senso de 

responsabilidade; 
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DESENVOLVIMENTO DE 

ATITUDES 

 

EFEITOS 

ESPERADOS  

 Habilidade em resolver 

problemas; 

 

 Aprender a conviver com as 

diferenças; 

 Conhecimento mais amplo, 

extrapolando a preparação 

para o mercado de trabalho; 

 Valorização pessoal ao 

contribuir no setor da escola. 

EFEITO NÃO 

ESPERADOS  

 Falta de associação entre 

curso e o conhecimento mais 

amplo (politecnia25). 

Fonte: Elaboração da própria autora com bases na pesquisa realizada. 

  

Mensurados estes dados, percebe-se que o Programa de Iniciação Profissional 

promoveu algumas mudanças de ordem econômica, pessoal e social para os 

participantes do programa. 

Tratando-se de avaliação de efetividade, considerando que os efeitos e os 

impactos mantêm uma relação de interdependência que, por sua vez, decorre de uma 

relação de causalidade entre a política/programa e a realidade que se intervém, 

tratamos aqui dos efeitos do PIP com relação à garantia da permanência dos 

participantes no IFRN, de forma que poderão aparecer impactos desses efeitos em 

contextos extraescolares. 

 

5.4 A efetividade do PIP: o que os dados nos apontaram 
 

A assistência estudantil tem como foco o combate às desigualdades sociais e 

regionais, sendo fundamental na prevenção à evasão e repetência, uma vez que a 

causa seja a 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): 

                                            
25 Aqui se entende educação politécnica como sinônimo de educação tecnológica, ou seja, uma 
educação voltada para a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual cultura 
geral e cultura técnica. Uma educação que contribua para o domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). 
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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). 

 
 

No entanto, estas ações ainda não são desenvolvidas em sua completude, 

variando de instituição para instituição. Sobre a finalidade da Assistência Estudantil, 

concordamos com Vasconcelos (2012), quando afirma que, enquanto mecanismo de 

direito social, esta política busca prover os recursos necessários para transposição 

dos obstáculos e superação dos impedimentos ao bom desempenho acadêmico.  

Todavia, é notório que a assistência estudantil possui, como outras políticas 

sociais, caráter assistencial. De acordo com Yazbek (2015), o assistencial manifesta-

se como estratégia de dupla face, quais sejam: o assistencial como mecanismo de 

estabilização das relações sociais, constituindo-se na ótica da ação estatal, e 

enquanto forma concreta de acesso a recursos, serviços e também a um espaço de 

reconhecimento de direitos. Assim, o assistencial nos aparece como ”[...] campo 

concreto de acesso a bens e serviços enquanto oferece uma face menos perversa ao 

capitalismo. Obedece, pois, a interesses contraditórios, sendo um espaço em que 

imbricam as relações entre as classes e desta com o Estado” (id., p. 53). 

Nesses termos, cabe mencionar que a Assistência Estudantil, apesar de ter um 

público semelhante ao da assistência social, não é vinculada a ela, inclusive possui 

legislação própria que lhe dá autonomia com relação a esta, a exemplo de resoluções 

e decretos que a regulamentam. Dessa forma, deve ser entendida como política 

educacional, uma vez que suas ações assistenciais são direcionadas a um público 

especifico do âmbito da educação. 

E por ser de caráter assistencial, os auxílios da assistência estudantil requerem 

o atendimento a alguns critérios de seletividade, de forma que, entre todos os que 

possuem perfil socioeconômico de ser atendido pelo PNAES, apenas serão atendidos 

os de menor renda. Mediante isso, é demanda para a equipe de assistentes sociais 

realizar a avaliação socioeconômica dos estudantes inscritos e com documentação 

entregue, para futura inserção nos programas.  

O que se observa concretamente é que a classe burguesa não se contrapõe 

ao acesso à escola. A universalização do acesso legitima a aparente democratização. 

O que efetivamente se nega são as condições objetivas, materiais, que facultem uma 

escola de qualidade e o controle da organização da escola (FRIGOTTO, 2010). 
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Assim, é como processo contraditório inerente à política social que a educação 

profissional se configura hoje como uma educação com a qualidade que julgamos boa, 

buscada até por famílias de elevado poder aquisitivo, ao mesmo tempo que atende às 

necessidades do mercado, formando técnicos, mas sob reflexões que conduzam ao 

entendimento de uma formação integral, ou seja, que inclua os conhecimentos 

científicos produzidos e acumulados historicamente pela sociedade, como também 

objetivos adicionais de formação profissional numa perspectiva da integração dessas 

dimensões, de forma a superar a histórica dualidade com a educação básica. Essa 

perspectiva, ao adotar a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho como eixos 

estruturantes, contempla as bases em que se pode desenvolver uma educação 

tecnológica ou politécnica e, ao mesmo tempo, uma formação profissional stricto 

sensu exigida pela dura realidade da sociedade brasileira, muito embora ainda 

represente como travessia. 

No entanto, a educação e outros direitos sociais se constituem e garantem 

minimamente as condições básicas de sobrevivência, das quais a classe trabalhadora 

precisa para se manter viva e fortalecer-se enquanto classe. Como afirma Guerra 

(2009, p. 44), 

 
 

Os direitos sociais - como conquista da classe trabalhadora - têm nas políticas 
sociais os instrumentos pelos quais se materializam. Na medida em que os 
direitos sociais colocam limites ao livre desenvolvimento do capital, à 
voracidade do processo de acumulação do capital e se realizam através das 
políticas sociais, estas podem ser pensadas como instrumento de regulação 
social. Se, de um lado, as políticas são formas de socialização dos custos de 
reprodução da força de trabalho com o fim de torná-las aptas às demandas 
do capital, por outo, as políticas sociais satisfazem, efetivamente as 
necessidades dos trabalhadores. 

 
 

Destarte, sabe-se que a assistência estudantil não vem sendo implementada 

de forma a garantir o pleno acesso de todos que demandam os  serviços e programas 

de assistência estudantil, que são estudantes das classes populares oriundos da rede 

pública de ensino, ou do sistema de cotas, de forma a assegurar o acesso irrestrito, 

no qual  no IFRN, campus Mossoró, equivaleria dizer atender praticamente a todos os 

estudantes que se inscreveram na Assistência Estudantil, se considerarmos o público 

definido na PNAES (2010), com rendimento per capita de até 1,5 salário mínimo. 

Observa-se um enfoque focalista, no qual se busca assegurar o direito à assistência 

estudantil por meio da avaliação socioeconômica e conforme a disponibilidade de 
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vagas e recurso financeiro, perdendo-se de vista uma discussão mais ampla com 

possibilidade de ampliação dos direitos relacionados às condições de permanência 

na educação superior e na educação profissional. 

Assim, a inserção dos estudantes nos programas se dá mediante avalição 

socioeconômica em que o recorte de renda é determinante, de forma que mediante 

as poucas vagas ofertadas muitos estudantes que se enquadram no perfil traçado 

pelo PNAES terminam o curso com muitas dificuldades e sem ser inseridos em 

programas da assistência estudantil. 

Afinal, o objetivo das políticas sociais é garantir no mínimo, a “falsa ilusão do 

atendimento”, ainda que o número de excluídos e não atendidos pelas políticas e 

programas sociais sejam alarmantes (YASBEK et al., 2014). 

Contudo, é perceptível que no IFRN, campus Mossoró, a capacidade 

institucional de inserção dos estudantes nos programas de assistência estudantil tem 

sido bem limitada, considerando o perfil socioeconômico dos estudantes cadastrados 

e a oferta de vagas frente à demanda, embora tenha anualmente aumentado o 

recurso, mesmo que sob uma  normatização e concepção de que a Assistência 

Estudantil deverá atender aos  estudantes em situação de vulnerabilidade social, 

dentre aqueles que possuem o perfil previsto na lei. 

É consenso entre profissionais da área que a garantia do acesso ao IFRN não 

é suficiente para consolidação do direito à educação, e que isso implica na não 

efetivação de uma educação pautada pelos princípios da justiça e direitos sociais. 

Contudo, o acesso é um mecanismo essencial nesse processo. 

Entre as ações desenvolvidas na perspectiva de garantir a permanência dos 

estudantes no IFRN, temos a oferta de alguns auxílios ofertados através de 

programas, como o de alimentação estudantil, transporte escolar e de iniciação 

profissional. 

Por trata-se de ações no âmbito da política social de educação que, por sua 

vez, propõe-se a prover mudanças sobre o público atendido, é também passível de 

ser avaliada. Nesse sentido, realizamos uma avaliação de efetividade, na perspectiva 

de identificar os efeitos do Programa de Iniciação Profissional (PIP), mediante os 

indicadores: renda, rendimento acadêmico e desenvolvimento de atitudes. 

Nesse sentido, com relação ao indicador renda e acesso a bens, é notório que 

o PIP gerou efeitos diretos para os estudantes e indiretos para a família. Podendo ser 

assim percebidos, o/a bolsista conseguiu adquirir alguns bens que outrora não 
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possuía, esta aquisição, segundo os estudantes, deu-se mediante o auxílio de R$ 

300,00 do programa. A aquisição desses bens por meio da bolsa evitou que a família 

cortasse gastos essenciais à manutenção familiar. Entre os itens adquiridos, merece 

destaque o computador e acesso à internet, sendo este de grande importância, na 

medida que possibilita a realização de pesquisas acadêmicas e realização de 

trabalhos, evitando, assim, gastos com digitações. Foram incluídos também o 

aparelho celular que possibilitou uma maior comunicação entre estudantes e pais, 

inclusive aqueles que não moram em Mossoró. Sabe-se que ainda há em âmbito 

mundial acentuadas desigualdades no uso de tecnologia da informação e 

comunicação. Além dos bens citados, temos também o acesso à moradia, apontado 

por estudantes de municípios situados a distancias que inviabilizam o trajeto casa-

IFRN-casa todos os dias. Custo este que poderia ser evitado, caso o PNAES fosse 

implementado em sua completude. 

Com relação à renda, observa-se que esta trouxe efeitos que vão além da 

garantia da permanência do estudante no IFRN, visto que foi apontado também como 

complementação da renda familiar. 

Ao tratarmos do indicador rendimento acadêmico, foi possível observar que 

este não foi comprometido pela participação do/a estudante no PIP, sendo registrado 

que há flexibilidades nos setores para os quais os bolsistas foram encaminhados. 

Ressaltamos, nesse sentido, que os bolsistas devem ser liberados pelos setores das 

atividades, sem compensação de horário, quando houver atividades acadêmicas 

obrigatórias, a exemplo de aulas, provas, aula de campo, entre outas, quando 

programadas para o turno da bolsa, conforme Resolução nº 25/2007. No entanto, é 

valido acrescentar que a flexibilidade a que os/as pesquisados/as se referem diz 

respeito às horas “livres” durante cumprimento de carga horária no setor. No 

acompanhamento dos estudantes que ocorre a cada semestre, foi possível constatar 

que o rendimento acadêmico se manteve estável, fato compreensível tendo em vista 

que a repetência ou a reprovação possam ser desencadeadas pelo PIP, implicando 

no desligamento do estudante do programa. Dito isso, foi apontado como efeito 

negativo e não esperado o pouco tempo para estudo, que, por sua vez, foi resultado 

do aceleramento dos 4º anos, situação esta particular dos campi em que houve greve 

de servidores e, por ocasião, os estudantes não poderiam perder a oportunidade de 

concorrer às vagas nas universidades pela não conclusão do curso no tempo previsto. 
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Ao nos referir ao indicador desenvolvimento de atitudes, é possível inferir que 

os efeitos promovidos pelo PIP variam desde aqueles a que se propõe o programa na 

perspectiva de possibilitar uma oportunidade de capacitação que possibilite o 

desenvolvimento de atitudes e habilidades fundamentais para o exercício profissional, 

em qualquer área em que, futuramente, venha a se inserir (Resolução n º 25/2007), 

até as de ordem subjetiva, pessoal e comportamental promovidas pelas relações 

pessoais estabelecidas através das atividades no setor. Ainda com relação às 

atitudes, é importante destacar que elas vão ao encontro da formação do ser humano 

integral, apontado nas leituras gramiscianas e marxianas, na perspectiva de formar o 

ser humano com conhecimentos diversos, de forma que não se limite ao curso. 

Destarte, é inegável que a avaliação de efetividade do Programa de Iniciação 

Profissional tenha apontado algumas mudanças, uma vez que muitos dos efeitos 

registrados pelos participantes tiveram interferência do programa. 

O PIP, como já dito na sessão anterior, consiste na promoção da inserção dos 

estudantes em atividades institucionais, voltadas ou não para seu futuro campo de 

atuação profissional, de forma a contribuir para o desenvolvimento de atitudes 

fundamentais para formação de um cidadão crítico, bem como proporcionar, aos 

estudantes, condições materiais de permanência por meio de um auxílio financeiro. 

Dessa forma, avaliar quais os efeitos reais do PIP para os participantes do programa 

de tornou premente para podermos analisar até que ponto este programa condiz como 

ação da assistência estudantil. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como princípio norteador a compreensão da educação 

profissional como parte integrante da dualidade histórica da educação, no qual a 

educação generalista foi pensada para a classe dirigente, e a educação técnica para 

aqueles menos afortunados. 

Entre avanços e retrocessos, a educação profissional vem se consolidando 

enquanto política pública, embora permeada pelas contradições inerentes à 

sociabilidade capitalista. Ora atende às necessidades do capital, ora possibilita o 

acesso a segmentos da classe trabalhadora em instituições públicas, reconhecidas 

internacionalmente pela alta qualidade de ensino, a exemplo do IFRN.  

A expansão da educação profissional (EP) para as regiões interioranas do 

Brasil, também significou o aumento das unidades do IFRN, possibilitando o acesso a 

segmentos que viviam à mercê de uma educação de má qualidade a nível estadual, 

como adolescentes, jovens e adultos do estado, bem como de estados vizinhos.  

A expansão do IFRN, ao ofertar novas possibilidades aos estudantes vindos de 

escolas públicas, por meio de cotas, trouxe, entre outas nuances, questões a serem 

refletidas com relação à permanência dos estudantes até a conclusão do curso. É 

nesse contexto que ganha destaque o debate acerca do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil como meio estratégico na garantia das condições objetivas 

para o desenvolvimento e conclusão dos estudos por parte dos estudantes, 

principalmente aqueles oriundos das classes populares.  

É perceptível que a permanência dos estudantes na instituição passa pela 

necessidade da garantia de meios como: transporte escolar, aquisição de material 

didático, alimentação escolar, fardamento, moradia; bem como questões de ordem 

pedagógica como, por exemplo, em relação ao déficit de aprendizagem, muitas vezes 

resultante da trajetória escolar dos estudantes oriundos da rede pública de ensino.  

Essas demandas por condições que possam garantir o acesso e permanência 

dos estudantes na escola não são particulares do IFRN, mas são circunscritas ao 

contexto socioeconômico de desigualdade social predominante no Brasil.  

Em meio a esse contexto, entra em discussão as formas de acesso a serviços 

e benefícios que atendam às necessidades dos estudantes, de forma que garanta as 

condições objetivas e favoráveis ao desenvolvimento dos estudos. Demandas estas 
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que vêm sendo viabilizadas e sistematizadas, nas universidades e institutos federais, 

através da Assistência Estudantil. 

A participação dos estudantes nos chamados Programas de Assistência 

Estudantil se dá mediante as necessidades e demandas apresentadas por eles, tendo 

como objetivo central tentar superar as carências que rebatem negativamente nas 

condições para o estudo. 

Mediante isto, a avaliação de efetividade se propôs a mensurar alguns 

resultados e/ou efeitos do PIP sobre o público-alvo, analisando a relação de 

causalidade entre ambos. É válido ressaltar que mensurar os efeitos e/ou resultados, 

sem necessariamente identificá-los separadamente, configurou-se em uma tarefa 

difícil de ser realizada a partir de nosso objeto de pesquisa dada a linha tênue 

existente entre eles. Nesses termos, a pesquisa realizada mensurou o que 

denominamos de efeitos do Programa de Iniciação Profissional com relação aos 

indicadores renda e acesso a bens, rendimento acadêmico e desenvolvimento de 

atitudes.  

Dessa forma, a partir da apreensão da realidade, através dos questionários 

aplicados aos participantes, pelo tempo mínimo de um ano, no PIP, foi possível 

constatar que os efeitos esperados e encontrados mantêm relação com os objetivos 

do programa avaliado, na perspectiva de subsidiar meios para a permanência do 

estudante no IFRN, com aquisição de material didático, formatura, moradia próxima à 

instituição. Além disso, constatou-se que o rendimento dos estudantes não foi  

comprometido pela participação no PIP, o que possibilitou aproximação com outras 

dimensões inerentes à formação cidadã, como responsabilidades, lidar e solucionar 

problemas que surgem no cotidiano, lidar com as diferenças humanas, de forma a 

tornar compreensível o trabalho como princípio educativo, uma vez que a relação com 

o trabalho nesta perspectiva, significa conhecer e dominar as relações entre as várias 

dimensões do trabalho, sendo esta construída e reconstruídas no movimento da 

história que permeia a sociabilidade capitalista. Ou seja, mensurados alguns dos 

resultados e efeitos apontados pelos estudantes, do Programa de Iniciação 

Profissional, é possível aferir que a participação no programa possibilita mudanças de 

ordem econômica, acadêmica e pessoal. 

Vale destacar, ainda, que os resultados obtidos a partir dos questionários se 

mostraram limitados, dadas as respostas curtas, sem muito conteúdo a ser explorado; 

o que pode indicar a necessidade, em estudos futuros com esses sujeitos, do uso de 
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técnicas de apreensão da realidade que possam ser mais eficientes, no sentido de 

extrair informações mais substanciais. 

Sendo o PIP uma ação da assistência estudantil do IFRN e, portanto, integrante 

da política pública de educação, conformada esta como espaço contraditório 

permeado por jogos de interesses opostos, é que a categoria de assistentes sociais 

vem empenhada na luta pela retirada da contrapartida do bolsista do PIP nos setores 

administrativos do IFRN. Esse esforço já se expressa, como vimos, na alteração do 

nome do programa e, por conseguinte, demonstra a tênue tentativa de desvinculá-lo 

do trabalho. 

É nesse sentido que convidamos a uma reflexão: em suma, é inegável que a 

participação dos estudantes no PIP trouxe algumas mudanças de ordem econômica, 

comportamental e de aprendizagem. É salutar que o IFRN possibilite bolsas para 

estudantes, tendo como contrapartida o desenvolvimento de atividades em setores 

administrativos da instituição como meio de prepará-los para o mundo do trabalho, até 

porque se tem aí uma configuração do que se denomina de jovem aprendiz, previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Contudo, é necessário enfatizar que 

esse tipo de bolsa não deve se configurar como Assistência Estudantil que tem por 

“essência” a assistência às necessidades dos estudantes. 

Esta reflexão se torna pertinente para que o sentido dos programas da 

Assistência Estudantil em garantir condições de permanência aos estudantes não seja 

confundido com os interesses gerenciais da instituição, como a exemplo do PIP que,  

muitas vezes, é visto como “mão- de-obra” barata, distanciando-se da compreensão 

de que é um programa que deve atender de forma prioritária as necessidades dos 

estudantes, através do auxílio financeiro e de aprendizagens que lhes possibilitem 

uma formação generalista para entender e agir no mundo do trabalho. 
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Apêndice I: Questionários com questões semiestruturadas, aplicados aos 
bolsitas do PIP 
 

QUESTÕES: 

1- IDADE: 

2- ORIUNDO DE ESCOLA: 

(  ) pública       (  ) privada 

3- QUAL A RENDA MÉDIA DE SUA FAMÍLIA 

(  ) até 1/2 salário mínimo                  (  ) até 1 salário mínimo 

(  ) acima de 1 salário mínimo           (  ) acima de 2 salário mínimos 

4- QUANTAS PESSOAS MORAM COM VOCÊ? 

 

5- ALGUÉM DA FAMÍLIA TRABALHA? SE SIM, QUAL O VÍNCULO? 

(  ) SIM     (  ) NÃO 

CASO SIM: 

(  ) CARTEIRA ASSINADA/CLT         (  ) CONCURSADA          (  ) INFORMAL                
(   ) CONTRATO TEMPORÁRIO 

6- QUAL O INCENTIVO PARA INGRESSAR NO PROGRAMA DE INICIAÇAO 
PROFISSIONAL? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7- A INSERÇAO NO PROGRAMA DE INICIAÇAO PROFISSIONAL PERMITIU A 
POSSE DE BENS DE CONSUMO, QUE ANTES VOCÊ NÃO TINHA? QUAIS BENS? 
E PORQUE VOCÊ NÃO TINHA ESSES BENS ANTES DA BOLSA?)  

(  ) SIM     (  ) NÃO 

CASO SIM, CITE 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8- QUAL(AIS) O(S) MOTIVOS DE VOCÊ NÃO POSSUIR ESSES BENS ANTES DA 
BOLSA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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9- O SETOR NO QUAL ESTÁ ATUANDO COMO BOLSISTA TEM ALGUMA 
AFINIDADE COM SEU CURSO? 

(  ) SIM    (  ) NÃO 

CASO SIM, DE QUE FORMA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10- VOCÊ PERCEBE ALGUMA RELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES QUE VOCÊ 
DESENVOLVE NA BOLSA E O QUE É EXIGIDO NO MERCADO DE TRABALHO?  

(  ) SIM       (  ) NÃO 

 
11- HOUVE COMPROMETIMENTO DO SEU RENDIMENTO ACADÊMICO, APÓS 
SER INSERIDO NA BOLSA? 

(  ) SIM       (  ) NÃO 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

12- O FATO DE ESTAR PARTICIPANDO DA BOLSA TROUXE ALGUMA 
MUDANÇA INDIVIDUAL, PARA ALÉM DE BENS MATERIAIS? QUAIS FORAM 
ESSAS MUDANÇAS?  

(  ) SIM      (  ) NÃO 

CASO SIM, QUAIS ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

13- A QUE SE DESTINA O VALOR DA BOLSA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

14- A BOLSA INTERFERIU DE ALGUMA FORMA PARA SUA PERMANÊNCIA NO 
CURSO? VOCÊ PODERIA DIZER QUAL FOI ESSA INTERFERÊNCIA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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15- VOCÊ ACHA QUE O PROGRAMA PRECISA DE ALGUMA ALTERAÇÃO? 
QUAIS SERIAM? 

(  ) sim     (  ) não 

Caso sim, quais? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

16- VOCÊ JÁ PENSOU EM SAIR DA BOLSA? POR QUAL MOTIVO? 

(  ) sim     (  ) não 

Justifique: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

17- QUAL O PRINCIPAL MOTIVO QUE TE LEVA A QUERER CONTINUAR A 
BOLSA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

18- CASO VOCE PUDESSE OPTAR ENTRE AS BOLSAS EXISTENTES NO IFRN, 
QUAL ESCOLHERIA? POR QUÊ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

19- O QUE VOCE ACHA QUE FALTA SER OFERTADO PELO IFRN PARA QUE 
O/A ESTUDANTE CONSIGA CONCLUIR O CURSO DENTRO DO TEMPO 
PREVISTO? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

20- NA SUA OPINIÃO, QUAIS AS MAIORES DIFICULDADES, FORA DO ASPECTO 
DIDÁTICO DE SALA DE AULA, QUE UM/A ESTUDANTE PODE ENCONTRAR NO 
IFRN? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Apêndice II: Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE) 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN 
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL-FASSO 

CURSO DE POS GRADUAÇAO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS-
PPGSSDS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 
A pesquisa “Programa de Iniciação Profissional no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN/Mossoró: 
avaliando sua efetividade (2016)” tem como objetivo geral avaliar os impactos do 
Programa de Iniciação profissional na vida dos estudantes do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do RN/Mossoró, bem como contribuir no processo 
de sistematização das estratégias interventivas para a atuação profissional. Para a 
operacionalização do processo investigativo e a produção de dados, utilizaremos a 
observação, estudo documental e questionário. Assim, o presente estudo prevê riscos 
mínimos, dentre eles, constrangimentos durante a realização das entrevistas pelas 
pesquisadoras, para tanto, colocamo-nos a disposição de realizar as perguntas em 
locais que garantam a privacidade do sujeito pesquisado. O(a) senhor(a) não é 
obrigado(a) a responder aquilo que não desejar, podendo solicitar interrupções a 
qualquer tempo e recusar resposta a alguma pergunta que considere inconveniente 
ou desnecessária. Poderá também desistir da pesquisa em qualquer momento, 
mesmo que tenha assinado este termo de consentimento. O tempo de duração da 
aplicação do questionário será de acordo com sua própria disposição. Os riscos 
envolvidos com sua participação são: Exposição e/ou constrangimento, que serão 
minimizados através das seguintes providências: não utilização de qualquer forma de 
identificação do sujeito que contribuiu para a pesquisa, o que será assegurado por 
meio da utilização de nomes fictícios durante todo o trabalho e compromisso em 
reproduzir fielmente as informações expressas pelos/os sujeitos da pesquisa. 

O(a) senhor(a) não terá nenhum gasto financeiro por qualquer procedimento 
executado por essa pesquisa. Esperamos que os resultados da pesquisa possam 
contribuir para o aprofundamento dos conhecimentos acerca dos programas 
executados pela assistência estudantil no campus do IFRN, evidenciado os aspectos 
as serem fortalecidos e as dificuldades a serem enfrentadas, contribuindo para ações 
que garantam efetivamente a permanência dos(as) estudantes na instituição. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Declaro que após ter sido informada sobre os motivos, objetivos e procedimentos da 
pesquisa intitulada “Programa de Iniciação Profissional no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN/Mossoró: 
avaliando sua efetividade (2016)”, desenvolvida sob a responsabilidade de Ana 
Cristina Almeida de Oliveira, aluna do mestrado no PPGSSDS na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Mossoró-RN, e tendo sido garantido o 
anonimato das minhas declarações, bem como o direito de não participar ou de me 
retirar da pesquisa em qualquer fase do seu desenvolvimento, sem que isso me traga 
algum prejuízo, que não terei nenhuma despesa financeira devido a minha 
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participação e que poderei pedir novos esclarecimentos em qualquer tempo na 
realização da pesquisa, concordei, espontaneamente, em participar desta pesquisa. 

Mossoró, ____/____/____ 

Assinatura do(a) entrevistado(a): _________________________________ 

Nome do(a) entrevistado(a): _____________________________________ 

Quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com a pesquisadora  

Responsável: ANA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA 

Rua. Raimundo Firmino, 400 

Fone: (84) 9991876                                         e-mail: crist.a.o@hotmail.com 

 

 

 


