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RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise qualitativa de como a gestão central e local (Campus
Catu) do Instituto Federal Baiano desenvolve suas ações no âmbito das concessões de
benefícios destinados aos discentes do IF Baiano. Pretende também compreender as relações
estabelecidas pelos atores sociais que realizem este processo, visando, assim, construir um
estudo no seu aspecto avaliativo para propor a elaboração de um instrumento de
monitoramento. Almeja-se com o estudo contribuir para a percepção da relevância de se
avaliarem ações de assistência estudantil, sendo, aqui, o principal objetivo abordar como são
planejadas e executadas as atividades que resultam na concessão de benefícios destinados aos
discentes no contexto do ensino profissional do IF Baiano. Para alcançar este objetivo, foi
necessário estabelecer quatro objetivos específicos: a) identificar os atores sociais envolvidos
neste processo (gestores centrais, gestores dos campi e comissões locais); b) traçar um perfil
da comissão local de assistência estudantil destacando as principais dificuldades relacionadas
ao desenvolvimento da gestão educacional no âmbito da concessão de benefícios no IF
Baiano; c) analisar a aplicabilidade do questionário socioeconômico como instrumento de
gestão educacional na concessão dos benefícios aos estudantes do IF Baiano; e d) propor a
implantação de um software institucional de monitoramento das ações de assistência
estudantil na instituição. Para isso, o trabalho é dividido em quatro capítulos, sendo que o
primeiro propõe um regaste histórico da busca pela cidadania, abordada em diálogo com
contextualização das ações afirmativas no Brasil, além da apresentação da instituição
pesquisada e caracterização da Politica de Assistência Estudantil do IF Baiano. No segundo,
busca-se realizar uma breve reflexão acerca das políticas sociais. A pesquisa é baseada nas
entrevistas realizadas com gestores centrais (Reitoria) e locais do campus Catu (Comissão de
Assistência Estudantil) e na observação do participante, no período de 2013 a 2014. Como
resultado, verificou-se que a falta de um sistema institucional prejudica a realização de ações
mais eficazes para o aperfeiçoamento da maneira como ocorre a concessão dos benefícios
para os estudantes. Ou seja, os gestores sinalizaram as limitações com relação à visualização
do questionário socioeconômico como um possível instrumento de gestão escolar, a partir da
criação de mecanismos de monitoramento. No contexto da educação, os indicadores
educacionais precisam ser incorporados à cultura institucional. Já no terceiro capítulo,
discute-se a metodologia a partir do tipo de estudo, o lócus da pesquisa, a coleta de dados e os
sujeitos do estudo. Por fim, de caráter propositivo, discutem-se pressupostos importantes para
a construção de um sistema de monitoramento nas ações de assistência estudantil do IF
Baiano, por meio da elaboração de um software, a fim de qualificar permanentemente a
execução da política existente. Nesse quarto capítulo, apresenta-se uma análise dos resultados
levando-se em consideração a concessão dos benefícios no IF Baiano pelas gestões central e
local, o perfil dos gestores e a apresentação do olhar da comissão local de assistência
estudantil estudada. Além disso, são apresentadas as considerações finais do trabalho,
destacando-se as principais facilidades e dificuldades da pesquisa, bem como indicações de
futuros estudos sobre o tema.
Palavras-chave: Política. Assistência Estudantil. IF Baiano. Benefícios Estudantis. Processos
de monitoramento.
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ABSTRACT

This paper presents a qualitative way in which the central management and local analysis
(Campus Catu) of the Federal Institute Baiano develops its actions on the benefits of
concessions aimed at students of IF Baiano, which also aims to understand the relations
established by the social actors perform this process, thereby aiming to conduct a study on
their evaluative aspect to propose the construction of a monitoring instrument. It aims to the
study contribute to the perception of the relevance of assessing student assistance actions,
with the main objective to approach as they are planned and executed activities that result in
the granting of benefits intended for students in the context of vocational education of the IF
Baiano. To accomplish this it was necessary to establish four specific objectives: a) to identify
the actors involved in this process (central officers, managers campuses and local
committees); b) draw a profile of the local committee of student assistance highlighting the
main difficulties related to the development of educational management within the application
of benefits in the IF Baiano; c) to analyze the applicability of socio economic survey as
educational management tool in the granting of benefits to students of the Federal Institute of
Bahia; d) propose the establishment of an institutional software monitoring of student
assistance actions in the institution. For this, the work is divided into four chapters, the first of
which presents a historical ransom search for citizenship addressed the context of affirmative
action in Brazil, presentation of the research institution and characterization of Student
Assistance Policy IF Baiano. The second chapter sets out to make a brief reflection on social
policies. The search is performed on the interviews with the administrations (Rectory) and
local campus managers Catu (Committee on Student Assistance) and participant observation,
from 2013 to 2014. As a result, we found that the lack of an institutional system prevent the
implementation of more effective actions to improve the way that is the granting of benefits
for students, ie, managers signaled in their speech limitations regarding viewing quiz
economic partner as a possible instrument of school management, from the creation of
monitoring mechanisms. In the context of educational indicators education need to be
incorporated in the institutional culture. In the third chapter, we discuss the methodology from
the type of study, the locus of research, data collection and the study subjects. Finally, the
propositional character, discusses important assumptions for the construction of a monitoring
system in student assistance actions IF Baiano, through the development of software in order
to permanently qualify the implementation of existing policy. In this fourth chapter presents
analysis of the results taking into consideration: the way the central and local management in
the granting of benefits in IF Baiano, the profile of managers and presentation of the look of
the local committee of student assistance studied. In addition, the final considerations are
presented, highlighting key strengths and difficulties of research, as well as indications of
possible new studies on the subject.
Key words: Student Assistance. Policy. IF Baiano. Concession student benefits. Monitoring
processes.
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1 INTRODUÇÃO
A gestão educacional nacional é baseada não apenas na organização dos sistemas de
ensino federal, estadual e municipal e das incumbências desses sistemas, mas também das
várias formas de articulação entre as instâncias que determinam as normas, executam e
deliberam no setor educacional, além da oferta da educação pelo setor público e privado.
Cada sistema tem um papel a desempenhar no contexto educacional do País. No que
diz respeito à Educação Básica, cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios ofertá-la,
sendo, por sua vez, o Ensino Médio um dever dos Estados e do Distrito Federal, e a Educação
Infantil, dos Municípios.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996 (LDB
nº 9.394/96) é a que estabelece a finalidade da educação no Brasil, como esta deve estar
organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e
modalidades de ensino, dentre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de
educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição.
Os órgãos responsáveis pela educação, em nível federal, são o Ministério da Educação
(MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE). Em nível estadual, temos a Secretaria
Estadual de Educação (SEE), o Conselho Estadual de Educação (CEE), a Delegacia Regional
de Educação (DRE) ou Subsecretaria de Educação. E, por fim, em nível municipal, existem a
Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Conselho Municipal de Educação (CME).
A educação básica no Brasil constitui-se do ensino infantil, ensino fundamental e
ensino médio. De acordo com o art. 21 da Lei nº 9.394/96, a educação escolar (não a
educação básica), além das três citadas anteriormente, compõe-se, também, do nível superior.
Outras modalidades brasileiras de ensino são: Educação de Jovens e Adultos (ensino
fundamental ou médio), Educação Profissional ou Técnica, Educação Especial e Educação a
Distância (EAD).
Como se pode perceber, embora os entes federativos compartilhem responsabilidades,
cada um possui atribuições próprias, tendo a União o papel de coordenar e articular os níveis
de sistemas. Enquanto isso, compete aos Estados e ao Distrito Federal o papel de elaborar e
executar políticas e planos educacionais, e aos Municípios o de organizar, manter e
desenvolver seu sistema de ensino através da sua integração com as políticas e planos
educacionais da União e dos Estados.
Diferentemente da gestão educacional, a gestão escolar tem incumbências que os
estabelecimentos de ensino possuem, respeitando-se as normas comuns dos sistemas de
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ensino. Nessa perspectiva, cada escola deve elaborar e executar sua proposta pedagógica;
administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; cuidar do processo de ensinoaprendizagem do aluno, oferecendo meios para sua recuperação; além de articular-se com as
famílias e a comunidade, proporcionando, assim, um processo de integração.
Outro ponto importante a ser destacado acerca da gestão escolar é a autonomia que a
escola possui e que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
de 1996. Através do princípio de autonomia, as escolas buscam atender as especificidades
regionais e locais, assim como as diversas clientelas e necessidades para o desenvolvimento
de uma aprendizagem de qualidade.
Assim, pode-se notar que a gestão educacional é compreendida através das iniciativas
desenvolvidas pelos sistemas de ensino. A gestão escolar situa-se no âmbito da escola, e as
tarefas que estão sob sua responsabilidade procuram promover o ensino e a aprendizagem
para todos.
A gestão educacional é uma das instâncias que compõem a gestão governamental, e
atualmente, tem recebido, em âmbito nacional e internacional, destaque na pauta das
discussões. Tal fenômeno se explica pela compreensão de que a educação é um dos fatores
determinantes para o desenvolvimento de um país. Desse modo, o tema tem despertado
interesse tanto de estudiosos quanto de profissionais da área.
Em nosso país, a gestão educacional segue um sistema determinado por orientações
gerais sobrevindas da LDB. Segundo Vieira (2002), essas diretrizes vão situar, pela primeira
vez em forma de lei, as incumbências para os estabelecimentos de ensino, bem como prever a
flexibilidade no que se refere às formas de organização.
Nesse sentido, a escola é a instituição onde esse direito se viabiliza, e sua função é a
socialização e o compartilhamento do saber.
Ainda segundo o autor, “o regime de colaboração é uma forma de articulação capaz de
responder aos crescentes requisitos de uma oferta de educação básica em sintonia com as
demandas da sociedade do conhecimento” (VIEIRA, 2002, p.13). Nele, as atribuições estão
bem definidas, porém, em alguns momentos, é deixada de lado a principal finalidade de
construção de sistema educacional sólido, acessível à população e que tenha um mesmo
padrão de qualidade.
Em suma, para o alcance do sucesso da gestão educacional, deve ser realizada uma
articulação estreita entre o pleno conhecimento das incumbências e sua responsabilização por
parte de cada instância – o que proporcionaria, consequentemente, a garantia desse direito
inalienável de todos que é a Educação.
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Como referido anteriormente, e em conformidade com o art. 23 da LDB, é importante
salientar a importância da autonomia das escolas, com vistas a prever formas de organização
que permitam atender peculiaridades regionais e locais das diferentes clientelas, bem como
suas necessidades no processo de aprendizagem. De acordo com Vieira (2005), nesse mesmo
sentido, outras medidas são previstas em lei com o objetivo de promover uma cultura de
sucesso escolar.
Dessa maneira, a gestão educacional de uma instituição de ensino deve ser realizada
de maneira que seja adequada à realidade de cada local e público. Fatores como a dificuldade
de utilizar aplicativos na web, bem como a falta de recursos humanos adequadamente
habilitados para utilizar tais instrumentos de gestão, dificultam respostas eficientes em um
curto espaço de tempo, para o preenchimento de um instrumento que possa realizar um filtro
com menores erros possíveis.
Tendo em vistas tal cenário, este trabalho tem como foco realizar a análise da maneira
de como a Gestão Central e a Gestão Local do Campus Catu do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) desenvolvem ações no âmbito da gestão
em termos de tomada de decisões relacionadas com a concessão de benefícios destinados aos
seus discentes sob a ótica federal, tendo como objeto a Política de Assistência Estudantil
(PAE) do IF Baiano para a Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).
A presente dissertação de mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
foi desenvolvida no âmbito do programa de Pós-graduação Profissional do Departamento de
Educação, vinculado à Universidade do Estado da Bahia, como parte do programa de
formação profissional de gestores e especialistas em educação em temas que são parte
integrante da realidade educacional brasileira.
A escolha da temática surgiu a partir da necessidade de operacionalizar o Plano
Nacional de Assistência Estudantil que foi instituído através do Decreto nº 7.234, cujos
objetivos são viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir
para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que busquem combater
situações de repetência e evasão.
O Pnaes oferece uma gama de assistências ao discente, dentre as quais se destacam
moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e
apoio pedagógico. As ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve
acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa.
Ao mesmo tempo, foi sendo construída a Política de Assistência Estudantil induzida
pela implantação do Pnaes, em 2010, e pelo aporte de recursos que conferiram certa
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autonomia para que os Institutos Federais assumissem a condução da Assistência Estudantil
(AE).
A partir do trabalho dentro da Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE), foi
possível não apenas ter contato com os desafios que se mantêm atrelados às políticas
relacionadas ao desenvolvimento e ao fortalecimento de estudantes que se encontram em
vulnerabilidade social, como também compreender a importância da contribuição da
Assistência Estudantil para a continuidade de estudantes com o perfil socioeconômico citado
acima.
O debate em torno da Educação para as classes carentes já passou por muitas fases,
desde aquelas em que se defendia a sua restrição às políticas de alfabetização, até as em que
se entendia que o jovem e o adulto que não concluíram sua escolarização na idade apropriada
possuem direito a completar seu itinerário formativo.
A tarefa de analisar a maneira como a gestão central e local do Campus Catu
desenvolvem suas ações nas concessões dos benefícios do IF Baiano se coloca como
fundamental, pois se trata de uma ação com reflexos diretos nos alunos em situação de maior
vulnerabilidade social e/ou econômica, como é o caso do público da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), por exemplo. É preciso assegurar que os alunos em vulnerabilidade social
sejam incluídos nas ações, uma vez que o Programa foi estruturado para que seja
necessariamente oferecido pelas instituições federais de educação profissional.
Nessa perspectiva, o objetivo maior deste trabalho foi identificar os atores sociais
envolvidos em tal processo (gestores centrais, gestores dos campi e comissões locais),
traçando um possível perfil da comissão local de assistência estudantil, indicando as
principais dificuldades relacionadas aos processos que determinam a concessão de benefícios
no IF Baiano. Objetivamente, interessa-nos analisar a aplicabilidade do questionário
socioeconômico como instrumento de gestão educacional na concessão dos benefícios aos
estudantes do Instituto Federal Baiano.
Com o intuito de sistematizar o trabalho realizado, no primeiro capítulo,
“Fundamentação teórica”, há uma descrição a partir da montagem dos elementos que
compõem o cenário analisado. São três os principais constituintes desta análise: a Política de
Assistência Estudantil, que se personifica por meio de estudantes que fazem parte do
Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudante (PAISE); o Instituto Federal Baiano,
palco da ação propriamente dita; e a Assistência Estudantil, considerado o elemento central
para o caso da gestão.
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Já no segundo capítulo, intitulado “As políticas sociais em uma breve reflexão”,
busca-se discorrer sobre as reflexões acerca das políticas sociais.
No terceiro capítulo, “Métodos e procedimentos”, enfocam-se o objeto central, o
universo da pesquisa, a população de estudo, tais como procedimentos e instrumentos
utilizados na coleta de dados e análise.
No quarto e último capítulo, “Apresentação e análise dos resultados”, pretende-se
traçar um perfil propositivo, isto é, um Plano de Intervenção, a fim de contribuir para a
consolidação do aspecto avaliativo da Política de Assistência Estudantil – favorecendo, assim,
a atuação profissional dos envolvidos de forma mais consciente e buscando beneficiar os
alunos bolsistas e demais estudantes com o aperfeiçoamento do programa de assistência.
Nesse sentido, são apresentados pressupostos gerais para a avaliação prática de políticas
sociais e para a construção de indicadores adequados, bem como o delineamento propositivo
para a construção de um software institucional de monitoramento das ações de assistência
estudantil na instituição.
Também serão apresentadas, como extensão dos dados recolhidos e reflexões
propostas, as considerações finais, que tratam do percurso de realização da pesquisa, da
verificação de alcance dos objetivos e da indicação de novos estudos sobre o assunto.
Com isso, a partir da presente dissertação, busca-se refletir sobre a importância da
avaliação das ações da assistência estudantil, sobre a elaboração institucional de um possível
instrumento de monitoramento, bem como sobre a relação entre a concessão de bolsas
estudantis e seus prováveis efeitos em indicadores escolares. Ademais, pretende-se incentivar
a implementação de um sistema avaliativo no IF Baiano – Ba, além de incitar a discussão
sobre mecanismos que motivem o fomento da equidade educacional.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 CIDADANIA: PERCURSO HISTÓRICO
Para compreensão do processo da construção da cidadania no que tange a avanços
teóricos, políticos e democráticos, faz-se necessário o resgate histórico da concepção dos
direitos.
Nas sociedades primitivas, o direito carismático revelado pelos profetas que
interpretavam a vontade de Deus e dos heróis mítico-fundadores é um direito em que se
predominam os usos e costumes, não existindo, dessa forma, o conceito de normas objetivas.
No direito tradicional, as normas são tomadas como dadas, como convenções
transmitidas pela tradição (VIEIRA, 1999).
A ideia dos Direitos Naturais, por sua vez, surgiu na Grécia Antiga, com a crença na
existência de um "direito natural permanente e eternamente válido, independente de
legislação,

convenção

ou

qualquer

outro

expediente

imaginado

pelo

homem”

(BODENHEIMER, 1942, p.131-2). Tal pensamento possui uma perspectiva universal,
determinando princípios gerais válidos para todos os povos em todos os tempos, é, conforme
Bodenheimer, o nascimento da ideia de Direito Natural, constituído de princípios cuja fonte
era a própria natureza.
A filosofia estoica do século IV a.C., fundada pelo pensador de origem semita Zenon
(350-250 a.C.), coloca o Direito Natural como idêntico à lei da razão, sendo esta força
universal a base do Direito e da Justiça. Considerava-se, então, que todas as leis humanas
estavam subordinadas à lei divina do Cosmos, uma realidade detentora de uma ordem racional
perfeita. Por isso, a lei humana seria sempre injusta em caso de contrariedade àquela lei
natural (MAGALHÃES, 1992, p.93). O homem, enquanto parte da natureza cósmica, seria
uma criação essencialmente racional, com a razão divina nele residindo, independentemente
de sua raça ou nacionalidade. O Direito Estoico foi inserido no contexto do Direito Romano,
tendo evoluído, assim, juntamente com este (BODENHEIMER, 1942, p.131-2).
O Direito Natural é, por assim dizer, o precursor dos Direitos Humanos, tendo
levantado a questão da existência de princípios superiores a normas específicas, válidos para
todos os povos, em todas as épocas. Seu desenvolvimento é progressivo e constante ao longo
dos tempos (MAGALHÃES, 1992, p.92).
Entretanto para autores como Salgado (1987), o direito natural e o direito humano não
se confundem, visto que estes têm sua história intimamente relacionada com aquela do
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constitucionalismo, somente a partir das declarações e constituições substancialmente se
estabelecendo.
Com a evolução da concepção dos direitos – carismático, tradicional, natural, estoico,
humano –, ocorreu também a ampliação da cidadania, o que desencadeou o desenvolvimento
do Estado de Direito. Com isso, inverteu-se a relação tradicional de direitos dos governantes e
deveres dos súditos. Nessa época, o indivíduo tem direito e o governo obriga-se a garanti-lo.
Bobbio (1992) apresenta um análise acerca da diferença entre Estado de Direito e
Estado Absoluto, pontuando, assim, a progresso do 1º – Estado de Direito – em relação aos
demais. Para o autor,
[...] É com o nascimento do Estado de Direito que ocorre a passagem final do ponto
de vista do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos. No Estado Despótico, os
indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No Estado Absoluto os
indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos privados. No Estado de
Direito, o indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos privados, mas também
direitos públicos. O Estado de Direito é o Estado dos Cidadãos (BOBBIO, 1992,
p.38).

Dessa forma, os direitos fundamentais, a que Norberto Bobbio se refere e que
originam a cidadania, seriam os “direitos formais de liberdade”, e que resultariam nos direitos
civis. Estes direitos visam garantir o espaço do indivíduo frente ao poder coercitivo do
Estado, desde que o indivíduo não viole os direitos dos outros. A cidadania, enquanto
igualdade básica de participação na sociedade, viabiliza-se através da concretização de
direitos que, por sua característica moderna, demonstra a verdadeira ruptura com o feudalismo
medieval.
Para Marshall (1967), a cidadania é um processo em desenvolvimento, que tem origem
historicamente com o surgimento dos direitos civis, os quais assumem várias formas em
função dos diferentes contextos culturais. O conceito de cidadania, enquanto direito a ter
direitos, tem se prestado a diversas interpretações. Dentre elas, tornou-se clássica a concepção
do referido autor, que, analisando o caso inglês e sem pretensão de universalidade,
generalizou a noção de cidadania e de seus elementos constitutivos.
Segundo o referido autor, a cidadania seria composta dos direitos civis e políticos –
direitos de primeira geração –, e dos direitos sociais – direitos de segunda geração. Os direitos
civis, conquistados no século XVIII, correspondem aos direitos individuais de liberdade,
igualdade, propriedade, de ir e vir, direito à vida, segurança etc. Assim, estes embasam a
concepção liberal clássica de John Locke, que defendia a concepção de cidadania restrita. Já
os direitos políticos, alcançados no século XIX, dizem respeito à liberdade de associação e
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reunião, de organização política e sindical, à participação política e eleitoral, ao sufrágio
universal (direito de voto a toda a população adulta de um estado, independentemente de raça,
sexo, religião ou condição social), sendo também chamados de direitos individuais exercidos
coletivamente, os quais acabaram se incorporando à tradição liberal. Já os direitos de segunda
geração (sociais, econômicos ou de crédito) foram conquistados apenas no século XX, a partir
das lutas do movimento operário e sindical. São os direitos ao trabalho, à saúde, à educação, à
aposentadoria, ao seguro-desemprego, enfim, à garantia de acesso aos meios de vida e bemestar social.
Partindo-se das referidas concepções – a primeira e a segunda gerações dos direitos –,
Marshall apresenta, então, a cidadania como algo que
[...] se refere a tudo que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e
segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de
um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade
(MARSHALL, 1967, p. 87).

Conforme o referido autor, a cidadania se aperfeiçoa quando ela se aproxima da
igualdade entre os cidadãos. Ou seja, na medida em que as pessoas vão sendo cada vez menos
desiguais entre si, elas vão atingindo o chamado status da cidadania. Esse "estado de
cidadania" é um ponto, um local de igualdade entre os indivíduos, visto que, quando se fala
em cidadãos, estabelecem-se direitos mínimos dentro de um lócus em que todas as pessoas
são iguais em direitos e obrigações.
Dentre as várias reflexões de Marshall, pode-se citar o aspecto integrador na
cidadania, pelo qual existe uma formação da consciência nacional. Segundo o mesmo,
[...] a cidadania exige um elo de liderança diferente, um sentimento de direito de
participação numa comunidade baseado numa lealdade a uma civilização que é um
patrimônio comum. Compreende a lealdade de homens livres, imbuídos de direitos e
protegidos por uma lei comum. Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta
para adquirir tais direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos
(MARSHALL, 1967, p. 75).

Na segunda metade do século XX, surgiram, então, os assim-chamados “direitos de
terceira geração”. Trata-se de direitos que têm como titular não o indivíduo, mas grupos
humanos como o povo, a nação, coletividades étnicas ou a própria humanidade. É o caso do
direito à autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao
meio ambiente etc. Na perspectiva dos novos movimentos sociais, os direitos de terceira
geração seriam os relativos aos interesses difusos, como direito ao meio ambiente e direito do
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consumidor, além dos direitos das mulheres, das crianças, das minorias étnicas, dos jovens,
idosos, dentre outros.
No final da metade do século XX, surgiu o direito da quarta geração, relativo à
bioética, com o intuito de impedir a destruição da vida e regular a criação de novas formas
desta em laboratório pela engenharia genética (VIEIRA, 1999).
No Brasil, a concepção de cidadania está diretamente ligada ao percurso histórico da
evolução constitucional do País. A Constituição Imperial de 1824 e a Primeira Constituição
Republicana de 1891 consagravam a expressão cidadania. Como observa Wilba Bernardes
(1995), a partir deste momento histórico é que ocorre uma nítida distinção nos conceitos de
cidadania, nacionalidade e naturalidade. Desde então, nacionalidade refere-se à qualidade de
quem é membro do Estado brasileiro, e o termo cidadania tem sido empregado para definir a
condição daqueles que, como nacionais, exercem direitos políticos. Assim, no Brasil, as fases
do desenvolvimento da cidadania não acompanham o mesmo trajeto do caso inglês
apresentado por Marshall anteriormente.
No cenário brasileiro, houve, inicialmente, o aparecimento dos direitos sociais, em
1930, na Era Vargas. Esse momento histórico foi marcado por avanços no campo do direito
trabalhista. Em 1988, com a Constituição Federal, ampliaram-se os mesmos nos seguintes
campos: definição de um salário mínimo no limite inferior para as aposentadorias;
determinou-se o pagamento de pensão de um salário mínimo a todos os deficientes físicos e a
todos os maiores de 65 anos, independentemente de terem contribuído para a previdência; e
introduziu, ainda, a licença-paternidade, que concede aos pais cinco dias de licença do
trabalho por ocasião do nascimento dos filhos (CARVALHO, 2003, p.206).
Segundo Carvalho, na área da previdência social, podem-se citar vários aspectos
positivos neste período como: a elevação da aposentadoria dos trabalhadores rurais para o
piso de um salário mínimo; a introdução da renda mensal vitalícia para idosos deficientes; a
revogação do critério de tempo de serviço que permitia aposentadoria precoce, substituída por
uma combinação de tempo de contribuição com idade mínima. Por outro lado, foram
eliminados os regimes especiais que permitiam aposentadorias com menor tempo de
contribuição. Dentro dessa realidade, podem-se constatar as dificuldades na área social que
dizem respeito à persistência das grandes desigualdades sociais que caracterizam o país desde
a independência, devido à centralização dos meios de produção, nos quais as riquezas estão
sob o comando da minoria – estabelecendo-se, assim, um descompasso no que tange a
medidas que respondam realmente à previdência social.
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Nesse sentido, ainda de acordo com o referido autor, o direito civil pode ser exercido
de diversas formas, como, por exemplo, a partir da liberdade de expressão, de imprensa e de
organização. Com a Constituição de 1988, houve inovação no que se refere à criação do
direito de habeas data – em virtude do qual qualquer pessoa pode exigir do governo acesso às
informações existentes sobre ele nos registros públicos, mesmo as de caráter confidencial.
Além disso, criou-se o mandado de injunção – pelo qual se pode recorrer à justiça para exigir
o cumprimento de dispositivos constitucionais ainda não regulamentados. Ainda, definiu-se o
racismo como crime inafiançável e imprescritível e a tortura como crime inafiançável e não
anistiável. A Lei nº 7.716, de 1989, no art. 5º, inc. XLII da Constituição Federal, criminalizou
condutas resultantes de preconceito de raça ou de cor. Tais delitos, que são imprescritíveis,
estão descritos em vários dispositivos, todos punidos com reclusão. Nenhum deles é
considerado de pequeno potencial ofensivo (com pena máxima de 2 anos), de modo a permitir
transação no Juizado Especial Criminal. Cabe à Polícia Civil apurar tais tipos de crimes, visto
que o sujeito passivo é uma pessoa física.
A referida Constituição deliberou também que o Estado deve proteger o consumidor,
dispositivo que foi regulamentado na Lei de Defesa do Consumidor, de 1990. Fora do âmbito
constitucional, foi criado, em 1996, o Programa Nacional dos Direitos Humanos, que prevê
várias medidas práticas destinadas a proteger tais direitos. Houve, também, a criação dos
Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis e Criminais, em 1995. No entanto, pode-se
dizer que, dos direitos que compõem a cidadania, no Brasil, são ainda os civis que apresentam
as maiores deficiências em termos de seu conhecimento, extensão e garantias (CARVALHO,
2003, p.209).
Em relação aos direitos políticos, a Nova República começou com as grandes
demonstrações cívicas em favor das eleições diretas na eleição de 1986, para formar a
Assembleia Nacional Constituinte, a quarta da República.
Segundo Carvalho, a Constituinte trabalhou um ano na redação, fazendo amplas
consultas a especialistas e setores organizados e representativos da sociedade, um longo e
minucioso documento em que a garantia dos direitos do cidadão era a preocupação central. O
documento eliminou o grande obstáculo ainda existente à universalidade do voto, tornando-o
facultativo aos analfabetos. Foi também liberal no critério idade, haja vista que a idade
anterior para a aquisição do direito do voto, 18 anos, foi reduzida para 16, que é a idade
mínima para a aquisição de capacidade civil relativa. Entre 16 e 18 anos, o exercício do
direito do voto tornou-se facultativo, sendo obrigatório apenas a partir dos 18 anos
(CARVALHO, 2003, p.200).
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No entanto, no que se refere à prática democrática, a Constituição Federal de 1988
apresenta controvérsias, pois há frustrações e avanços. Um dos avanços foi o surgimento do
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). De alcance nacional, o MST
representa incorporação à vida política de parcela da população, tradicionalmente excluída
pela força do latifúndio. Os trabalhadores rurais se organizaram e pressionaram o governo em
busca da terra para cultivar e financiamento de safras. O MST utiliza-se do direito de
organização, força sua entrada na arena política, contribuindo, assim, para a democratização
do sistema. Dentre as várias frustrações que o documento apresenta pode e deve ser salientada
a distância que há entre a legislação, ou seja, todo o código de regras e princípios que
orientam esta constituição e a efetivação da mesma na prática cotidiana (CARVALHO, 2003).
Autores como Bobbio (1992), Vieira (1999) e Telles (2001) apresentam que a história
da cidadania no Brasil é praticamente inseparável da história das lutas pelos direitos
fundamentais da pessoa: lutas marcadas por massacres, violência, exclusão e outras variáveis
que caracterizam o Brasil desde os tempos da colonização. Por isso, a concepção de cidadania
vai modificando-se, enriquecendo, chegando a ficar inseparável da democracia, isto é, atingese uma situação em que não existem cidadãos sem democracia ou democracia sem cidadãos.
No entanto, autores como Maria Victoria Benevides, apresentam a necessidade de
pontuar a diferença entre a democracia representativa e a democracia participativa:
Na primeira, há uma eleição das pessoas que representarão o povo, devendo
corresponder aos anseios deste, e após as eleições, não há mais uma participação do
povo, que só voltará ao cenário quando da eleição seguinte. Na democracia
participativa, ou chamada democracia real, os cidadãos fazem parte diretamente da
discussão que será capaz de modificar, ou não, suas vidas (BENEVIDES, 1994, p.9).

De acordo com a referida autora, há "a complementaridade entre as formas de
representação e de participação direta – isto é, o aperfeiçoamento da democracia pelo ingresso
direto do povo no exercício da função legislativa e da produção de políticas governamentais"
(BENEVIDES, 1994, p.10). A essa complementaridade ela dá o nome de democracia
semidireta, na qual além do exercício do voto, verifica-se votação de questões de interesse
público.
Na democracia, existem vários instrumentos que são utilizados para efetivação da
cidadania, como, por exemplo: controlo social, conselhos de moradores, código do
consumidor, conferências, conselhos tutelares, Ministério Público, ação popular, eleição,
referendo, plebiscito, Constituições Federais, direito social, direito civil, direito político, além
dos movimentos sociais – todos eles meios que contestam ou mantêm as relações sociais na
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sociedade. No processo histórico da cidadania, pode-se perceber a existência de vários
aparelhos que servem de alicerce para os avanços e retrocessos da mesma. No presente
estudo, os objetos principais são a Política de Assistência Estudantil como instrumento de luta
social e a forma de gestão de conduzir os benefícios estudantis.

2.2 AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL

O processo de redemocratização no Brasil, em termos cronológicos, é recente,
perpassando por uma reorganização. Dados estatísticos acerca da discriminação e das
desigualdades nessas duas áreas têm sido sistematicamente divulgados nos últimos anos,
nacional e internacionalmente.
No campo prático, são várias as controvérsias acerca de quais seriam as melhores
soluções, já que essa situação tem-se mostrado inalterada por décadas. Uma das propostas que
surgiram como resposta ao problema foram as políticas de ação afirmativa, também
designadas como política de cotas, reserva de vagas, ação compensatória, as quais veiculam
tema e experiência relativamente novos no debate e na agenda pública brasileira.
Dentre as várias reflexões acerca do conceito de ações afirmativas, considera-se que
As políticas de ações afirmativas se inscrevem num esforço múltiplo de superação
de discriminações sociais e raciais da sociedade brasileira, construídos na sua
história de colonialismo, escravidão e exclusão social dos negros, antes e depois da
"abolição", marcada pela desigualdade social e regimes políticos autoritários
(SILVA FILHO, 2008, p.166).

As políticas públicas brasileiras têm-se caracterizado por adotar uma perspectiva
social, com medidas redistributivas contra a pobreza baseadas em concepções de igualdade,
sejam elas formuladas por políticos de esquerda ou direita (MUNANGA, 1996).
No processo de redemocratização do país, alguns movimentos sociais começaram a
exigir uma postura mais ativa do Poder Público diante das questões de raça, gênero, etnia,
bem como a adoção de medidas específicas para sua solução, como o que se vislumbra a
partir das ações afirmativas.
O modo como as políticas são constituídas, bem como as implicações que trazem para
a sociedade, exige uma compreensão de seus antecedentes sociais e históricos e do
desenvolvimento das conjunturas políticas e das ações coletivas que as tornaram possíveis
(GUIMARÃES, 1999).
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O Brasil é signatário de bastantes declarações, tratados e acordos internacionais
consensuados globalmente para a proteção e a promoção dos direitos humanos e do
desenvolvimento. Como se disse, é recente a adoção de ações afirmativas no Brasil, a
exemplo do sistema de cotas. Vistas como medidas para criar igualdade de oportunidades para
grupos e populações socialmente excluídos, essas ações preveem um tratamento diferenciado
em sua execução, objetivando uma maior inserção na educação, no sistema de saúde e no
mercado de trabalho. Para Silva Filho (2008), tal perspectiva busca, prioritariamente,
permitir a visibilidade nas carreiras de maior prestígio social de estratos sociais
anteriormente invisíveis, contribuindo para a elevação da autoestima de negros e
egressos de escolas públicas e garantindo a diversidade num país tão preconceituoso.
Ao mesmo tempo, as cotas permitem, pela primeira vez, a discussão sobre o mito da
democracia racial e têm uma função política e pedagógica na sociedade,
desmistificando a realidade nacional que alija historicamente determinados setores
sociais e raciais (SILVA FILHO, 2008, p. 166).

Para entendermos melhor o processo histórico e cronológico da expressão “ações
afirmativas”, é preciso compreender os marcos que tiveram destaque ao longo do tempo.
Primeiramente, o Brasil, por intermédio do Governo Provisório de 1930, editou o
Decreto nº 19.482, de 12.12.1930, conhecido como Lei da Nacionalização do Trabalho, ou
Lei dos Dois Terços. O mencionado diploma legal estabeleceu que dois terços dos
trabalhadores tinham de ser

brasileiros natos, desde que a empresa estivesse em

funcionamento no Brasil.
Depois, instituiu-se a Lei nº 5.463, de 03 de julho de 1968, que pode ser considerada a
primeira lei que instituiu o sistema de cotas no âmbito do ensino brasileiro. Pelo mencionado
diploma, 50% (cinquenta por cento) das vagas destinadas em estabelecimentos de ensino
médio e nas escolas superiores de Agricultura e Veterinária, desde que mantidos pela União,
eram destinadas a candidatos agricultores ou aos seus filhos, proprietários ou não de terra,
desde que residissem em zona rural.
Posteriormente, o constituinte brasileiro também inseriu no texto maior uma série de
disposições voltadas para o âmbito da ação afirmativa, tais quais:
• promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer
outras formas de discriminação;
• proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos;
• reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definição dos critérios para sua admissão.
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Ainda, após a promulgação da Constituição, houve a edição das Leis nº 8.666/93 (que
assegura a dispensa da licitação para associações de portadores de deficiência física), a nº
8.112/90 (que assegura a inscrição de até 20% das vagas em concurso público para pessoas
portadoras de deficiência), a nº 9504/97 (que prescreve que, no mínimo, 30% das vagas para
candidatos a cargos proporcionais são destinadas para as mulheres), a nº 10.558/02 (que
estabelece o programa de diversidade na universidade), a nº 10.678/03, a nº 12.288/10 (que
institui o ordenamento da igualdade racial), além da recente Lei nº 12.711, de 29 de agosto de
2012 (que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio). Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 7.824, de 11 de
outubro de 2012.
Dentro de tal panorama, pode-se compreender as políticas de ações afirmativas, de
modo geral, como políticas que beneficiam grupos desfavorecidos na alocação de recursos
escassos, como empregos, vagas na universidade e contratos públicos. O processo de abertura
das discussões no Brasil da temática acima, em termos cronológicos, sofre grandes mudanças
na organização de seus conceitos. A exemplo disso, observem-se os dados estatísticos de
pessoas que são discriminadas pela cor da pele, os quais têm sido sistematicamente
divulgados nos últimos anos nacional e internacionalmente.

2.3 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
2.3.1 Breve histórico e caracterização institucional
O IF Baiano é uma autarquia do Poder Executivo, Administração Indireta vinculada à
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec), criado
nos termos da Lei nº 11.892, cuja competência institucional é ofertar educação profissional e
tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com
vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.
O Instituto Federal Baiano oferece Formação Inicial e Continuada (FIC), qualificação
de trabalhadores e Pós-Graduação, além de implementar ações, projetos e programas de
extensão e de pesquisa aplicada voltados ao desenvolvimento dos arranjos produtivos,
culturais e sociais, promovendo a cultura do empreendedorismo, cooperativismo e
associativismo, visando à elevação do potencial das atividades produtivas locais e regionais,
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além da democratização do conhecimento à comunidade baiana em todas as suas
representações.
O IF Baiano foi criado em 2008, pela Lei Federal nº 11.892, a partir da integração das
antigas Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, Senhor do Bonfim, Santa Inês e Guanambi e
das antigas Escolas Médias de Agropecuária da Ceplac (EMARC) de Valença, Teixeira de
Freitas, Itapetinga e Uruçuca. Além desses, o IF Baiano possui mais duas unidades: uma em
Bom Jesus da Lapa e outra em Governador Mangabeira.
Inserido na atual dinâmica de expansão da Educação Profissional, o Instituto Federal
Baiano implantará mais quatro unidades nos municípios de Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha e
Xique-Xique.
A interiorização das oportunidades de estudo em diversas modalidades traz, dentre
outros benefícios, a possibilidade de fixação de jovens profissionais em suas cidades de
origem, garantindo-lhes uma formação acadêmica sintonizada com as vocações territoriais.
2.3.2 Política de Assistência Estudantil do IF Baiano
A Política de Assistência Estudantil do IF Baiano está dividida em princípios,
objetivos, gestão da política e dos programas, projetos e ações sociais, dos critérios de
atendimento, do público da Política e do financiamento. A seguir, serão apresentados os
principais pontos de cada um deles, a fim de favorecer uma visão mais ampla do documento.
O princípio norteador da PAE da instituição tem as premissas fundamentais para sua
compreensão e atuação. São elas:
I. Direito ao ensino público e gratuito de qualidade;
II. Promoção da inclusão por meio da educação;
III. Igualdade de condições e equidade no acesso, permanência e êxito na conclusão
e no percurso formativo, isento de quaisquer discriminações;
IV. Respeito à dignidade do sujeito, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à convivência acadêmica e comunitária;
V. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais,
bem como dos recursos oferecidos pela Instituição e dos critérios para seu acesso;
VI. Garantia da liberdade de aprendizagem, através da articulação entre o ensino,
pesquisa e extensão, bem como, incentivo às manifestações artísticas, culturais e
esportivas (BRASIL. Política de Assistência Estudantil do IF Baiano, 2011, p.6).

A partir de tais princípios, são definidos os objetivos principais da política em questão:
I. Possibilitar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes matriculados
no IF Baiano;
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II. Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, a partir de
medidas que busquem minimizar situações de repetência e evasão;
III. Viabilizar estratégias que oportunizem assistência à saúde integral do estudante;
IV. Implementar, através de Programas/Projetos ações educativas que propiciem o
desenvolvimento do pensamento crítico, político e criativo dos estudantes;
V. Propiciar novas oportunidades de aprendizagem no sentido de garantir que todos
os estudantes do IF Baiano construam as habilidades socioprofissionais necessárias à
sua inserção, permanência e êxito no mundo do trabalho e/ou prosseguimento na
vida acadêmica.
VI. contribuir para aumentar a eficiência e eficácia do Instituto. (BRASIL. Política
de Assistência Estudantil do IF Baiano, 2011, p.7).

Estes objetivos encontram-se alicerçados em várias ações institucionais. A política
destaca a criação e o aperfeiçoamento de mecanismos que favoreçam a igualdade no acesso e
na permanência dos alunos, bem como ações que visem o seu bem-estar social, de forma
ampla, além da execução de um programa de bolsas que contemple vários aspectos da vida
estudantil, dentre outras iniciativas.
Para alcance dos objetivos estabelecidos, a política preconiza a ação integrada da
coordenadoria responsável e de vários setores, como seções pedagógicas, diretorias de
unidade, departamentos ligados a atividades de pesquisa e extensão na instituição e órgãos
colegiados.
Segundo a política, as ações desenvolvidas para concretização dos objetivos
pretendidos deverão estar concentradas em cinco eixos de atuação. São eles: democratização
do acesso escolar a minorias e populações socialmente excluídas; permanência do aluno na
instituição e conclusão da etapa de ensino com qualidade; desenvolvimento de projetos
socioeducativos e de assessoria que contribuam para a melhoria da qualidade educacional;
democratização dos projetos sociais direcionados aos alunos; e, por fim, aprofundamento do
conhecimento acerca da instituição escolar, através de estudos e pesquisas específicos.
A Política de Assistência Estudantil determina e esclarece as funções e os objetivos da
assistência estudantil no IF Baiano, os principais atores envolvidos, o público-alvo, o
entendimento técnico de como o programa deve ser estabelecido de forma geral. Entretanto, a
inexistência de mecanismos de monitoramento e de avaliação explícitos no documento reforça
a ideia de que não há um instrumento formal e institucional que permita aos profissionais
envolvidos a análise e explicitação dos avanços e dificuldades. A pesquisa de campo poderá
apontar com mais clareza e profundidade esta lacuna, bem como suas implicações, na
assistência prestada e sua relação com o desempenho dos alunos bolsistas.
A PAE cita nove tipos de auxílios financeiros a ser concedidos aos alunos, visando
contribuir com sua permanência na escola. São eles: Auxílio Moradia; Auxílio Alimentação;
Auxílio Transporte EAD e Auxílio Transporte Presencial; Auxílio Material Acadêmico;
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Auxílio Uniforme; Creche EAD e Creche Presencial; Auxílio Eventual; Auxílio Permanência;
e Auxílio PROEJA.
Abaixo, serão especificados o funcionamento e os objetivos de cada um deles, pela
apresentação dos regulamentos específicos existentes. Os recursos para os programas advêm
do orçamento da União e recursos próprios da instituição.
O Auxilio Moradia consiste na concessão de valor financeiro, fixo e mensal, a
estudantes oriundos de municípios distantes e/ou com dificuldade de translado diário e que
não tenham sido beneficiados com a Residência Estudantil.
O Auxílio Alimentação consiste na concessão de repasse financeiro de valor fixo e
mensal ao estudante para custear as despesas com alimentação durante o período letivo. Este
programa será executado, preferencialmente, nos campi onde não houver refeitório.
O Auxílio Transporte é para custear as despesas com transporte para garantir o
translado de ida e retorno ao campus, durante o período letivo. Este auxílio não poderá ser
concedido ao educando que já está inserido em outro programa similar, como, por exemplo:
transporte ou vale transporte disponibilizado pelas prefeituras.
Já o Auxílio Material Acadêmico tem como objetivo custear as despesas com material
acadêmico. A solicitação deverá ser feita no início de cada período letivo, podendo o auxílio
ser cumulativo com qualquer outro.
O Auxílio Uniforme consiste na concessão de repasse financeiro único anual aos
estudantes para custear as despesas com uniforme. A solicitação deverá ser feita no início de
cada período letivo, podendo o auxílio ser cumulativo com qualquer outro.
O Auxílio Creche tem como foco viabilizar que o estudante, pai ou mãe de criança
com idade até cinco anos, que estejam inscritos e tenham sido selecionados sob análise de
critérios socioeconômicos. Esse auxílio visa minimizar situações de estresse e de desgaste
emocional dos estudantes, que, durante o horário de aula, necessitam deixar seus filhos aos
cuidados de outras pessoas e não possuem estrutura familiar para o cuidado dos mesmos.
Por sua vez, o Auxílio Eventual é caracterizado como ajuda de custo para necessidades
específicas, relativas a demandas emergenciais. Todos os gastos com a utilização deste auxílio
devem ser comprovados, através de recibos e/ou notas fiscais. A autorização para liberação do
mesmo deverá ser realizada pelo diretor geral do campus ao qual o estudante está matriculado,
após solicitação e análise da Comissão Local de Assistência Estudantil, sendo ouvidos os
setores afins, quando necessário.
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O Auxílio Permanência é destinado aos estudantes que não possam ser contemplados
pelos demais auxílios financeiros, previstos no Edital, cuja renda per capita familiar seja
inferior a 25% do salário mínimo vigente.
Por fim, o Auxílio PROEJA é destinado a estudantes regularmente matriculados em
cursos do PROEJA técnico ou de Formação Inicial e Continuada.
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3 AS POLÍTICAS SOCIAIS EM UMA BREVE REFLEXÃO

As políticas sociais, entendidas como processo inserido em determinados contextos
históricos e econômicos, tiveram um desenvolvimento maior a partir do progresso do sistema
capitalista, tendo na Revolução Industrial, nas lutas de classes e na intervenção estatal um
cenário importante para tal evolução (BEHRING; BOSCHETTI, 2011).
De acordo com Boschetti (2003), a formação e a construção das políticas sociais
emergiram nas sociedades pré-capitalistas como pressuposto das responsabilidades sociais,
mas, em sua essência, elas tinham como foco principal o controle da ordem social e não a
garantia do bem comum. Em seu bojo de constituição, tais instrumentos tem um legado de
materialização na caridade privada e nas ações filantrópicas.
Esse cenário estabelece uma reflexão sobre o surgimento de legislações inglesas antes
do período da Revolução Industrial, tais como o Estatuto dos trabalhadores, o Estatuto dos
Artesões, as Leis dos Pobres elisabetanas, a Lei de Domicílio, a Lei Revisadora das Leis dos
Pobres. O arcabouço legislativo citado acima sinaliza o esforço para resguardar a
formalização do processo de trabalho, impedindo, assim, outras formas de negociações para
oferecer a mão de obra.
Para Castel (1998), tais legislações estabeleceram um código coercitivo do trabalho,
tendo como centralidade o seu caráter punitivo, repressivo e não protetor. Os fundamentos
para argumentação acima do referido autor baseiam-se em estabelecer o trabalho a todos que
dependiam de sua força de trabalho como sobrevivência, em obrigar o pobre a aceitar
qualquer trabalho oferecido e em regulamentar as negociações na forma de remuneração para
não existir transações.
Em vista dessa situação, as concepções da política social supõem uma perspectiva
teórico-metodológica, embasada em visões sociais de mundo. Toda análise de processos e
relações sociais é impregnada de política e disputa de projetos societários, apesar de algumas
análises propugnarem o mito da neutralidade científica.
Assim, as manifestações das desigualdades são expressões concretas das contradições
e antagonismos presentes nas relações de classes, e entre estas e o Estado. Isto é, as formações
de proteção social e as políticas sociais podem ser compreendidas como desdobramentos e
respostas para enfrentamento de maneira setorizada e fragmentada das expressões
multifacetadas da questão social.

Tais incrementos perpassam pelos sujeitos históricos

engendrados pelas formas de seu enfrentamento. (NETTO, 1992).
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A Política Social Brasileira, no campo específico dos Programas de Transferência de
Renda, no plano internacional, vivencia uma abrangência e ampliação contemporânea a partir
dos anos 1980, tendo como plano de fundo as transformações econômicas, sociais e no mundo
do trabalho em decorrência da Revolução Tecnológica da Era da Informação (SILVA;
YASBEK; GIOVANNI, 2011).
Nesse sentido, trata-se de transformações geradoras de um profundo rearranjo do
mercado capitalista. Diante de situações referentes ao contexto socioeconômico da conjuntura
de manifestações e crises, o Estado demanda ações como forma de proteção para os
trabalhadores que vivenciam desemprego estrutural, precarização do trabalho e consequente
ampliação da pobreza.
De acordo com estudos (SILVA; YASBEK; GIOVANNI, 2011), o Brasil passa a
incluir a ideia de Programas de Transferência de Renda em meados de 1991. Nesse período,
há uma aprovação em nível federal de um projeto de lei que propõe a instituição do Programa
de Garantia de Renda Mínima. A partir de então, inicia-se um longo caminho marcado por
especificidades, divergências e correlações de forças.
O sistema Brasileiro de Proteção Social tem como tema central os Programas de
Transferência de Renda como forma de princípios, regras, normas, que são institucionalizados
para os membros de uma determinada sociedade. Para tanto, em sociedades complexas, em
termos de variáveis níveis de relações sociais, deve-se estabelecer um conjunto de atividades
significativas na divisão social.
Particularmente no caso brasileiro, a construção da proteção estatal, remontada nos
anos 1930, aponta para a regulação do Estado Brasileiro, no campo das politicas sociais,
mediante programas e ações fragmentadas eventuais, e, por conseguinte, descontínuas.
Segundo alguns estudiosos, o processo histórico da profunda concentração de renda é
decorrente de variados modelos de desenvolvimento econômico os quais, por sua vez, seguem
os diversos modelos do sistema capitalista.
Ao longo da construção do capitalismo industrial especificamente no Brasil e sobre o
processo de exploração da força de trabalho, pode-se dizer que um conjunto amplo de
programas de transferência de renda tem se interiorizado. Contudo, tais instrumentos
desenvolvem-se, prioritariamente, em caráter compensatório – o que contribui para
amenização das condições de pobreza, e não para sua erradicação.
Ainda de acordo com os referidos autores, o padrão intervencionista do Estado
brasileiro não garantiu a construção de um Estado de Bem-Estar Social, pautado pela
cidadania. O processo de redemocratização da sociedade não possibilitou a constituição de
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Estado pautado na cidadania. Pelo contrário, o mesmo é desenhado na hegemonia do projeto
neoliberal.
Portanto, o Sistema de Proteção Social é orientando por organismos internacionais
como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cujo foco é a
descentralização, a privatização e a focalização dos programas sociais.
Os Programas de Transferência de Renda podem ser definidos a partir do conceito de
Silva, Yasbek e Giovanni como transferência monetária a indivíduos ou a famílias. Por outro
lado, elementos estruturantes podem romper com o ciclo vicioso que submete a reprodução da
pobreza na população brasileira, com medidas situadas principalmente no campo das políticas
de educação, saúde e trabalho.
Por sua vez, em termos de uma análise teórica sobre a reflexão do percurso histórico
da assistência estudantil no Brasil, a mesma pode ser entendida a partir da Constituição de
1988. De acordo com Alessandra Muros Xavier (2008), o período monárquico traz em seu
bojo as primeiras tendências rudimentares de ações voltadas para permanência de estudantes,
por meio de chamadas caixas escolares. Tais caixas eram formatadas através de doações de
famílias ricas para os mais pobres. Podemos destacar ações no âmbito de material escolar,
bolsas de estudo, assistência alimentação.
O Estado brasileiro, visto como um espaço que se propõe a fortalecer assistência aos
estudantes, é legitimado pela Constituição de 1934. A partir desse período, houve o início de
uma reflexão de como assegurar aos estudantes a permanência nas instituições de ensino.
A construção das políticas acima citadas evidencia o caráter “focalista” dos serviços
direcionados às classes mais carentes. Tais instrumentos não devem ser entendidos em
nenhum momento como ações que fortalecem a universalização dos benefícios.
Realizando um regaste cronológico, podemos destacar as ações governamentais no
Ensino Básico: nos anos 1950 e 1960, elas foram relacionadas aos programas nacionais da
Merenda Escolar e do Livro Didático; e, em 1980, de acordo com Xavier, surgiram os Centros
de Educação Pública (CIEPs).
Historicamente, a política de Educação não realizou o desenvolvimento de programas
de assistência no âmbito da Educação, realizando, assim, ações focalizadas, de uma maneira
diferenciada para os diversos níveis de escolaridade.
Os anos 1980 são conhecidos como “a década perdida” do ponto de vista econômico:
empobrecimento, desmantelamento dos serviços sociais, desemprego, informalidade no
mercado de trabalho, dentre outros, sendo que as políticas de estabilização no Brasil não
puderam reverter seus efeitos (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).
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As reflexões realizadas sobre a temática Assistência Estudantil, em 1980,
impulsionaram os movimentos sociais a fortalecer o discurso destes grupos para a realização
de ações neste âmbito.
Segundo Almeida (2012), no caso do Ensino Básico, este possui dois pilares de
sustentação: no âmbito do Ministério da Educação (MEC), através de transporte, merenda,
livro didático e outros; e, no âmbito da Política de Assistência Social, com a incorporação de
famílias aos programas assistenciais. Destaquem-se, a seguir, alguns marcos legais
relacionados à Educação Pública e à Assistência Estudantil:

•

A Constituição Federal de 1988, que consagra a educação como dever do
Estado e da Família (art. 205, caput) e o princípio da igualdade de condições de
acesso e permanência na escola (art. 206);

•

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de dezembro de 1996, que
contém dispositivos que amparam a Assistência Estudantil, entre os quais se
destaca o art. 3º (O ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes
princípios): I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e
determina que a educação deve englobar os processos formativos e que o
ensino será ministrado com base no princípio da vinculação entre a educação
escolar, o trabalho e as práticas sociais;

•

O Decreto nº 7.234/2010, o qual institui o Programa Nacional de Assistência
Estudantil, ampliando suas ações e incluindo os Institutos Federais.

Também, a Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal Baiano iniciou o
processo de discussão e construção no ano de 2010, contudo sua formalização ocorreu apenas
no ano posterior. A elaboração de tal instrumento teve como metodologia a constituição de
uma Comissão Multidisciplinar no intuito de agregar diversos olhares na construção deste
instrumento tão importante e indispensável. Logo depois, repassou-se o documento aos dez
campi para que fosse divulgado e socializado e, por fim, para retornar ao Conselho Superior.
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4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

Interpretar o modelo pelo qual a gestão central e local desenvolvem suas ações no
âmbito das concessões de benefícios destinados aos discentes do IF Baiano é o objeto de
estudo desta pesquisa, a qual também pretende compreender as relações estabelecidas pelos
atores sociais que realizam este processo.
Os critérios metodológicos adotados neste estudo têm como eixo central o “método de
investigação qualitativo que se concentra sobre o estudo de um determinado contexto,
indivíduo ou um acontecimento específico” (PROCÓPIO, 2005, p.14). Este trabalho, que
insurge de situações concretas, direciona-nos a uma pesquisa de natureza de social aplicada,
cujo bojo abarca um estudo teórico que tem nos contextos de situações reais a sua formação.
O presente estudo tem como participantes os gestores centrais (Diretoria de Assuntos
Estudantis e Coordenação Geral de Assistência Estudantil) e locais (os membros das
comissões locais do Campus Catu). Tais sujeitos contribuíram com o propósito da pesquisa,
cujo objetivo é caracterizar a maneira pela qual as gestões central e local realizam as
concessões de benefícios destinados aos discentes do IF Baiano.
O nosso estudo também passa por uma abordagem aplicada de pesquisa que, segundo
Silva e Menezes (2001), é viés que tem o objetivo de gerar conhecimentos para a aplicação
prática dirigida à solução de problemas específicos. Utilizamos tal enfoque justamente com o
intuito de inferir e apresentar propostas, fundamentadas em um estudo científico para
revertemos os problemas relacionados à gestão em nosso campo de estudo.
Os dados qualitativos tornaram-se importantes para a compreensão das relações
sociais, conforme a perspectiva dos atores sociais envolvidos nessas relações (MINAYO,
2008). Nesse sentido, a pesquisa teve um caráter interpretativo e participativo.
Acredita-se que metodologia priorizada contribuirá para o alcance dos objetivos desse
estudo através das falas dos/as entrevistados/as, já que os/as mesmos/as serão ouvidos/as a
partir de suas representações em setores gerenciais.
4.1 TIPO DE ESTUDO
A presente seção, dedicada à metodologia de pesquisa, elenca os métodos de
investigação utilizados, justificando a sua aplicabilidade para o problema de pesquisa
escolhido.

33

O estudo realizado pode ser considerado prioritariamente qualitativo, pois pretende
compreender um fenômeno dos efeitos de políticas educacionais de assistência estudantil, a
partir de construções sociais discutidas principalmente pelos atores que atuam diretamente
com a concessão dos benefícios.
O trabalho contará, ainda, com uma análise quantitativa no que se refere à comparação
de indicadores educacionais entre Gestores Centrais (Reitoria) e Gestores Locais (Campus
Catu), a fim de estabelecer melhor o papel de tais sujeitos no processo de concessão dos
auxílios.
Acredita-se que esse enfoque nos auxiliará a compreender aspectos da realidade social
dos servidores, possibilitando a construção de pressupostos para um possível Plano de
Intervenção.
Além disso, a pesquisa baseia-se em um estudo descritivo – o contexto institucional do
IF Baiano e sua política de assistência estudantil. Por se tratar de uma abordagem que busca,
sobretudo, a compreensão das especificidades do fenômeno abordado.
O recorte de pesquisa pode ser delineado por dois aspectos: a maneira como as gestões
central e local do Instituto Federal Baiano desenvolvem suas ações no âmbito das concessões
de benefícios, considerando-se a temática geral do trabalho, e uma das unidades escolares,
levando-se em conta o lócus de análise da aplicabilidade e influência da política.
Um dos principais problemas motivadores da pesquisa foi a negação de participação
na pesquisa pelos sujeitos envolvidos nas comissões locais. Daremos ênfase às falas dos
gestores como uma das ações mais amplas e consistentes subsidiadas pela política de
assistência estudantil.
Com relação aos procedimentos técnicos utilizados neste estudo, foram privilegiadas
as entrevistas e a observação institucional. A pesquisa bibliográfica foi utilizada para
descrever a temática, sobretudo nos Capítulos I e II, e embasar a análise de dados no Capítulo
III. Já a observação institucional foi realizada na unidade central do IF Baiano, a fim de
compreender melhor o trabalho realizado pela Diretoria de Assuntos Estudantis.
A amostra foi selecionada a partir de um critério não probabilístico e por julgamento a
partir de fatores elencados no Capítulo IV, que traz à baila a apresentação dos dados
recolhidos e analisados.

4.2 LÓCUS DA PESQUISA
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O estudo em questão foi realizado em duas esferas nas quais a problemática
desenvolve-se, sendo elas: a Reitoria e o Campus Catu.
Tais unidades de ensino foram escolhidas para atendermos aos objetivos enunciados
na pesquisa: a Reitoria enquanto espaço de decisão e repasse de informação, e o Campus Catu
como unidade mais antiga, o qual possui um quantitativo de estudantes bem expressivo e que
tem sido diretamente atingido pelo modelo de gestão do órgão central.
Esse espaço foi escolhido como campo de estudo da pesquisa pelo fato de a autora da
dissertação ser servidora da instituição, responsável pela execução da gestão da Política de
Assistência Estudantil. E o que impulsionou este trabalho foram, principalmente, as
dificuldades encontradas na construção de práticas que pudessem ir além das
institucionalizadas pelo Governo Federal.
Porém, não se pode deixar de ressaltar a expansão do Governo Federal em termos de
legislação e recursos alocados para o tema da Assistência Estudantil dentro dos Institutos
Federais, a exemplo do IF Baiano.
Além dos motivos supracitados, e da relevância social desta pesquisa, pode-se
verificar a necessidade da construção de um software institucional de monitoramento das
ações de assistência estudantil na Instituição.
A Reitoria, como lócus de trabalho e pesquisa, tem um papel fundamental enquanto
espaço que proporciona a formulação de indagações, a construção de respostas, o
desvelamento da realidade presente, bem como lugar que nos apresenta olhares de outros
atores sociais com formações acadêmicas e visões de mundos diferentes, além da experiência
profissional dos servidores mais antigos no processo de gestão das políticas educacionais
administradas pelo IF Baiano.
Por meio deste estudo, pretende-se a construção de uma pesquisa aplicada através de
um trabalho orientado com base científica para formulação de uma proposta de trabalho que
tem base em situações encontradas na realidade do Instituto.
Como procedimentos metodológicos, a pesquisa será efetuada através dos seguintes
recortes: observação do participante, pesquisas de campo e bibliográfica. A pesquisa
bibliográfica deu-se através da consulta a livros, artigos científicos contemplados em meio
eletrônico e em revistas específicas que tratassem de assuntos concernentes à problemática
estudada. A pesquisa de campo buscou-se efetivar mediante aplicação de uma entrevista
semiestruturada presencial e virtualmente.
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Buscou-se analisar os dados através de categoriais que possuíssem como pressupostos
o “agrupamento de elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito capaz de
abranger as temáticas pesquisadas.” (GOMES, 1994, p.70).
A referida metodologia de análise foi operacionalizada a partir da ordenação e do
mapeamento dos dados obtidos no trabalho de campo. Logo após, realizou-se uma
classificação das informações com base em um diagnóstico individual dos resultados
alcançados em cada pergunta para avaliar a tendência, a situação de magnitude do aspecto
detectado através do item ou pergunta. Depois, houve uma combinação das diferentes
respostas que tratavam do mesmo fator, procurando sempre articular os dados empíricos e os
referenciais teóricos que visassem responder ao questionamento principal, com o intuito de
alcançar ao objetivo da pesquisa. Acredita-se que esta é uma boa maneira de garantir a
permanente melhoria na educação em diversos setores da Instituição, através, por exemplo, da
operacionalização de mudanças que possibilitem e incentivem a qualificação profissional de
funcionários públicos que colocam em prática a gestão escolar e educacional em seus mais
amplos aspectos.
4.3 SUJEITOS DO ESTUDO
Como se disse, os sujeitos contribuintes desta pesquisa são os gestores centrais
(Diretoria de Assuntos Estudantis e Coordenação Geral de Assistência Estudantil) e locais (os
membros das comissões do Campus Catu), em atividade no ano de 2014.
Foram entrevistados, através de uma entrevista semiestruturada específica, 4 (quatro)
gestores centrais e 2 (dois) membros da comissão local estudada.
4.4 COLETA DE DADOS
A coleta dos dados foi efetuada através dos eventos descritos a seguir: a participação
em reunião com os gestores centrais e locais na revisão da Política de Assistência Estudantil
do IF Baiano, que ocorreu no mês de dezembro de 2014; a construção do Edital Mãe de 2015
(documento norteador para os dez campi realizarem a seleção dos auxílios); reuniões
ordinárias e extraordinárias cujo foco era o estudo de casos específicos sobre a participação
dos estudantes na concessão dos benefícios; além de conversas e discussões com as
representações estudantis do IF Baiano acerca dos problemas enfrentados pelos mesmos, no
que se refere ao modelo de gestão desenvolvido pela Instituição.
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Como instrumentos de pesquisa, utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado,
sendo aplicado aos gestores da pesquisa.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
O objetivo principal desse capítulo é apresentar a interpretação dos dados coletados
por meio de entrevistas realizadas junto a gestores centrais e locais para caracterizar a maneira
pela qual as gestões central e local desenvolvem suas ações no âmbito das concessões de
benefícios destinados aos discentes do IF Baiano. No trabalho, demarcou-se que os gestores
pesquisados são aqueles que trabalham diretamente com o desenvolvimento da Política de
Assistência Estudantil da instituição em foco.
Para apresentação e análise dos resultados, iremos organizar o Capítulo IV da seguinte
maneira: os gestores centrais, que são aqueles que têm o primeiro contato com as diretrizes da
Pnaes; e os gestores locais, que são aqueles que operacionalizam a política para os estudantes.
5.1 A GESTÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NO IF BAIANO – REITORIA E
CAMPUS CATU
Ao longo da apresentação do trabalho, o foco desta pesquisa pretendeu caracterizar a
maneira pela qual as já referidas gestões do Instituto Federal Baiano desenvolvem suas ações
no âmbito das concessões de benefícios destinados aos discentes da Instituição. Para tanto,
buscou-se desenhar o perfil dos atores sociais envolvidos neste processo, bem como traçar um
perfil da comissão local de assistência estudantil e analisar a aplicabilidade do questionário
socioeconômico como instrumento de gestão educacional na concessão dos benefícios, além
de propor a implementação de um software institucional de monitoramento das ações de
assistência estudantil na Instituição.
Este trabalho tem como um dos seus principais objetivos possibilitar a criação de
estratégias que visem aprimorar à maneira pela qual o IF Baiano realiza a concessão dos
benefícios aos estudantes.
5.1.1 O perfil dos gestores centrais
O primeiro dado faz parte da identificação dos gestores e diz respeito ao gênero.
Embora tal informação não possibilite, por si só, interpretações mais relevantes ou
aprofundadas com o objetivo principal deste trabalho, ressalte-se a atuação cada vez maior de
mulheres frente a importantes cargos institucionais na esfera pública. Contudo, para
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realizarmos a análise que pretendemos, é essencial o conhecimento dos dados abaixo e dos
demais que têm relação direta com a parte da apresentação dos Gestores Centrais.
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Gráfico 01 – Gênero
Base: 4 Gestores Centrais / total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2014

Outro dado que faz parte do quadro de dados da identificação diz respeito à faixa
etária dos gestores centrais. Como se observa a seguir, há um intervalo com idade entre 30 a
34 anos ao de 47 a 48 anos. Essa amostra nos apresenta que os gestores centrais que ocupam
os cargos estratégicos ligados à Assistência Estudantil são jovens com relação à faixa etária.
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Gráfico 02 – Faixa etária
Base: 4 Gestores Centrais/ Total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2014
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Outro ponto que merece destaque é a posição hierárquica e o setor ocupado pelos
gestores. Quanto a isso, é importante descrever a posição dos mesmos no organograma da
Instituição para podermos realizar reflexões de limites e possibilidades das funções exercidas.
Ao realizar um esquema simplificado dos cargos exercidos na instituição pesquisada, pode-se,
com precisão, demarcar a posição de Diretor de Assuntos Estudantis e Coordenador de
Assuntos Estudantis.
De acordo com o regimento interno, a Pró-Reitoria de Ensino é um órgão executivo
que propõe, planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as políticas e atividades
de ensino, de forma articulada à pesquisa e à extensão, no âmbito do Instituto Federal Baiano.
No IF Baiano temos como estrutura hierárquica o Reitor e, em seguida, as PróReitorias. Para essa análise, vamos descrever a Pró-Reitoria de Ensino. Ela é composta pela
Diretoria de Assuntos Estudantis e, logo em seguida, pela Coordenação de Assuntos
Estudantis. Por isso, nessa descrição, não serão apresentados os outros setores que ocupam a
Pró-Reitoria de Ensino.
Dos quatros gestores entrevistados, dois tiveram a experiência no exercício do cargo
de Diretor de Assuntos Estudantis, e os outros dois no cargo de Coordenador de Assuntos
Estudantis.
Os dois cargos citados acima possuem um papel fundamental para a maneira como é
realizada a concessão dos benefícios, pois o Governo Federal, através da Política Nacional de
Assistência Estudantil e o Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, dispõe sobre o programa
através de objetivos e ações a ser desenvolvidas.
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Gráfico 03 – Posição hierárquica e o setor ocupado pelos gestores.
Base: 4 Gestores Centrais/ Total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2014
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Quanto à escolaridade, como se pode observar no gráfico abaixo, a formação dos
gestores tem uma variação considerável – o que nos leva a refletir que, para ocupar os cargos,
o curso dos gestores exerce uma prioridade mínima.
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Gráfico 04 – Formação escolar
Base: 4 Gestores Centrais/ Total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2014

Outro aspecto que nos chamou atenção foi o pouco período em que os gestores
permanecem nos cargos ocupados – o que sugere a descontinuidade do trabalho planejado.
Esses números revelam as dificuldades no serviço público, no que diz respeito ao
gerenciamento e à ocupação dos cargos, uma vez que os mesmos são escolhidos através de
fatores que, muitas vezes, não seguem critérios estritamente objetivos.
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Gráfico 05 – Período pelo qual os gestores entrevistados exercerem os cargos
Base: 4 Gestores Centrais/ Total da amostra
Fonte: Dados da pesquisa 2014
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5.1.1.2 A metodologia da Gestão Central na concessão de benefícios estudantis
Busca-se aqui, por meio da compreensão dos dados pesquisados, analisar o objetivo
geral da presente pesquisa.
Todos os sujeitos pesquisados relatam que não participaram do processo de
implantação das ações da Política de Assistência Estudantil do IF Baiano. Porém, como será
visto a seguir, existe o conhecimento, percebido através de suas falas, acerca do processo de
construção de normas e regras do documento supracitado.
Vale ressaltar que a não participação no processo inicial de construção do referido
documento por parte dos entrevistados está condicionada a determinados fatores, tais como: o
fato de não trabalharem diretamente com o setor responsável por desenvolver a concessão dos
benefícios estudantis; a forma como foram socializadas as informações inerentes à
participação no processo; a inexistência de um grupo de pesquisa voltado para o estudo sobre
a concessão dos benefícios direcionados aos estudantes; ou mesmo a falta de interesse pessoal
e profissional. Também, cabe salientar que os nomes dos entrevistados foram ocultados com
vistas a preservar a identidade dos mesmos, sendo, então, denominados como Entrevistado 1
(E-1), Entrevistado 2 (E-2), Entrevistado 3 (E-3) e Entrevistado 4 (E-4).
Conforme os depoimentos a seguir, buscou-se verificar o olhar dos gestores a respeito
da avaliação do processo. O entrevistado E-1 disse que este “era um processo novo em fase de
implantação, não foi amplamente discutido, não envolvem comunidade externa e estudantes,
mas teve participação democrática de todos os campi, parte administrativa e técnica
específica”. Já o entrevistado E-2, referiu-se à sua construção política, afirmando que esta
“aconteceu de forma horizontal, com a organização de um grupo de trabalho da Reitoria com
alguns representantes dos campi”. O entrevistado E-3 faz uma “avaliação positiva, apesar das
dificuldades de reunir”, uma vez que “cada um está em um campus, e a questão geográfica
dificulta”. Por fim, E-4, afirma que “a decisão partia do setor que coordenava o
desenvolvimento da Política em consonância com a realidade que percebia de acordo com
ordenamento da realidade de cada campus, só existia a diretoria”.
Os depoimentos acima apontam e sinalizam para o início de uma organização a
respeito do desenvolvimento das ações de assistência estudantil. Pode-se destacar também
que, nesse caso específico, os processos que foram determinados pelo Governo Federal para
operacionalização da Política ocorreu em um período curto, no qual os gestores teriam que
organizar a Instituição para que a verba pública fosse utilizada.
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Segundo Benevides (1994), para que ocorra uma efetiva participação política, o
primeiro passo deve ser dado no plano da consciência, para que as pessoas não se tornem
indiferentes ou desanimadas perante os obstáculos. Consequentemente, a participação se
transformará em um compromisso de vida.
A participação coletiva produz mais força ao grupo, pois compensa a fraqueza do
indivíduo, contudo isto não quer dizer que o objetivo da criação do grupo esteja sendo
atingido. Todo grupo organizado tem a possibilidade de exercer algum alcance político; dessa
forma, quanto mais numeroso e organizado, maior a sua capacidade de exercer influência,
podendo adquirir um peso considerável nas decisões dos partidos políticos e do próprio
governo, em seus diversos níveis.
Conforme Dallari (1983), o povo participa de atividades políticas secundárias e não
afetam, assim, o poder de decisão do grupo dominante. Para que isto não ocorra, deveria
haver uma participação real que, de algum modo, influenciasse as decisões políticas
fundamentais.
A democracia representativa, como afirma Benevides, não exerce uma cidadania em
sua plenitude, pois coloca nas mãos dos representantes o exercício da sua participação. De
acordo com a autora, a cidadania ativa “é aquela que institui o cidadão como portador de
direitos e deveres, mas, essencialmente, criador de direitos para abrir novos espaços de
participação política” (BENEVIDES, 1994, p.8).
Quanto às formas de participação, elas podem ser vislumbradas nas atividades que são
realizadas na concessão dos benefícios estudantis, um empobrecimento das atividades no que
tange seus aspectos políticos e sociais.
Com o intuito de realizar reflexões a respeito do desenvolvimento do programa de
assistência estudantil no Instituto, devem-se destacar os seguintes aspectos: a forma do
financiamento, a discussão sobre se a Política ocorre de maneira centralizada ou
descentralizada, quais os limites, avanços e possibilidades desse instrumento. Observem-se, a
seguir, os depoimentos dos entrevistados sobre a questão:
De acordo com E-3,
com relação ao financiamento, hoje, não atende as necessidades do Instituto e
preciso rever os critérios de distribuição dos recursos devido à realidade de cada
campus, pois o critério não pode ser geral, por mais que fale que a forma mais justa
quer atender as especificidades que são muitas, usa-se o mesmo critério, mas não
atende.

Ainda, o entrevistado E-1 alega haver
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uma rubrica específica destinada pelo governo federal e dívida entre custeio e
capital, centralizada no presidente da comissão de assistência, a divisão levava em
conta a quantidade de aluno de cada campus.

De acordo com E-2, em termos de financiamento,
a partir de 2014, ocorreu uma planilha de distribuição realizada pelo Conif; distribui
o recurso da assistência para todos os campi, levando em conta quantidade de
estudantes, regime pleno de estudantes, Índice Desenvolvimento Humano,
localização do campus. Apesar de critérios, a forma de distribuição não atende às
necessidades do IF Baiano, pois tem muitos estudantes em vulnerabilidade.

Com respeito ao financiamento, ficou bem evidente que, mesmo modificada a maneira
da distribuição do recurso da assistência, a mesma não atende de forma satisfatória todos os
campi. Vale salientar que as Políticas relacionadas à assistência estudantil têm, ainda, um
caráter focalizado.
A partir de Delgado (2003), a política de focalização consolidaria e engessaria a
desigualdade, o que significa o abandono do projeto efetivo de combate à pobreza e de
construção de um sistema amplo de proteção social. Antes de ser um instrumento de
transformação social, a política social, nessa perspectiva, teria função da assim-chamada
“gestão da pobreza e da miséria”.
Com relação à descentralização ou à centralização da maneira de gestar as ações a
serem desenvolvidas, E-2 alega que “a maneira de gestar ocorre de uma forma
descentralizada, assim que se recebeu o valor pelo Conif, foi distribuído para os campi”. O
entrevistado E-3 acredita que “tem momentos de centralizar as construções das políticas, e no
mais, as construções devem ser nos campi, e de resto, acompanhar só, para que haja uma
identidade nos procedimentos, mas sem interferir diretamente na gestão central”.
No que diz respeito a esse item, observa-se, nas falas, certa tendência ao processo de
descentralização. Para tanto, faz-se necessária uma modificação no que diz respeito a uma
maior participação da comunidade estudantil. Deve-se pontuar que todas as ações que são
delineadas para o desenvolvimento dos programas de transferência de renda estudantil devem
ser pensadas, debatidas, construídas prioritariamente pelos seus beneficiados.
Outra categoria analisada é a avaliação sobre os critérios utilizados pela instituição
para que o estudante tenha acesso aos programas da assistência estudantil. Segundo E-3,
“formalmente o processo atende, mas, na prática, em virtude da falta de servidores, muitas
vezes, as seleções para o programa, no caso do PAISE, são feitas de forma pragmática em
relação aos outros programas, é preciso avançar muito ainda”. E-2 acredita que “no momento,
os critérios são justos, tem a visita domiciliar e os pré-requisitos”.
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Todos os processos de concessões de benefícios devem ser revisados, e isso inclui os
auxílios estudantis também do IF Baiano. Para tanto, é necessário instituir uma maneira de
gestar crítica e essencialmente participativa com relação aos setores que desenvolvem as
ações pré-estabelecidas, os setores que queriam fazer parte do processo, a comunidade
estudantil e a comunidade externa.
Diante da forma como a gestão desenvolve suas ações, as principais dificuldades
encontradas foram, segundo o entrevistado E-2, “a liberação do auxílio em tempo hábil, e a
acumulação dos auxílios, gerando dificuldades na gestão com o setor financeiro”; e, ainda, “a
falta de comprometimento de algumas comissões locais, e a falta de corpo técnico”, na
opinião do entrevistado E-1. E-3 sugere, por sua vez, “a doção de novos critérios pelo Conif”,
pois “já que se adota a matriz Conif, tem que rever os critérios para que os benefícios sejam
divididos de forma mais equitativa”.
As dificuldades apresentadas são bem pertinentes e, de uma maneira geral, ocorrem
em outros Institutos Federais do Brasil. Para que se minimizem os problemas citados acima,
faz-se necessário um aparato bem maior de instâncias que, no desenho institucional, exercem,
na prática, o que se promulga em decretos, legislação e Políticas.
Por fim, pretende-se analisar a amplitude e a aplicabilidade do questionário
socioeconômico como instrumento de gestão educacional na concessão dos benefícios dos
estudantes do IF Baiano. E-3 alega desconhecer “qualquer tipo de utilização deste
questionário como fonte de informação”. Já E-1 diz que “ele foi concebido para esse fim, no
entanto, por se tratar de uma coisa recente, não foi incorporado à cultura da instituição”.
Ainda, E-2 declara sua impressão, que parece dialogar com o depoimento anterior:
Atualmente, não temos um questionário unificado, cada campus tem o seu
questionário e não utiliza esse recurso tecnológico. Acredito que não é utilizado pela
falta de uma visão estratégica deste instrumento. Utiliza apenas na hora da avaliação
sócio econômica dos estudantes.

5.1.2 Comissão Local de Assistência Estudantil
De acordo com a Política de Assistência Estudantil do IF Baiano, caberá aos campi,
através de portarias, designar anualmente os servidores que irão compor a comissão local de
Assistência Estudantil. Neste trabalho, como se disse, busca-se realizar um estudo da
comissão local do campus Catu. O setor responsável pela Assistência Estudantil de cada
campus terá como atividade principal elaborar e executar o Edital para a execução do
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programa, à luz do estabelecido no Edital Mãe, construído pela gestão sistêmica da Política de
Assistência Estudantil, lotada na Reitoria, com participação de membros das comissões locais
dos dez campi.
No intuito de compreender o olhar da comissão local do mencionado campus acima,
buscou-se traçar um perfil da comissão e a participação dos membros na pesquisa. A
comissão é composta por oito membros, entretanto a entrevista foi realizada com dois. Ambos
os membros pesquisados foram designados através da Portaria nº 08, de 01 de abril de 2014.
Os dois membros pesquisados estão lotados na Coordenação de Assistência Estudantil,
possuem graduações diferentes na área de Humanas, porém, a pesquisa não divulgará o curso
da graduação como forma de manter o sigilo das identidades e a segurança das informações.
Ressalte-se que ambos, como terão suas identidades preservadas, tais como os gestores
centrais, serão, portanto, nomeados como Entrevistado 5 (E-5) e Entrevistado 6 (E-6).
Em termos de admissão no Instituto Federal Baiano, pode-se notar que o entrevistado
E-1 teve inserção no ano de 2010 e o entrevistado E-6, desde 2011. Esse dado revela que os
dois membros da comissão participaram no início do processo de implantação da Política
Nacional de Assistência Estudantil, que ocorreu com o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de
2010. Em termos da construção de experiências e práticas relacionadas ao processo de
operacionalização da Política, temos quatro anos de processos referentes à concessão de
benefícios estudantis.
Um aspecto a ser destacado nesta pesquisa diz respeito à não ocupação de cargo para
realizar as atividades inerentes à participação na comissão local dos dois entrevistados, já que
os servidores pesquisados realizam atividades inerentes aos cargos que desenvolvem e as que
são necessárias para a comissão local.
5.1.2.1 A metodologia da gestão local na concessão de benefícios estudantis
Com relação ao processo de implementação das ações do PNAES no Instituto, o E-5
destaca que,
inicialmente, os grupos de trabalho envolvendo vários profissionais como assistentes
sociais, pedagogos, psicólogos e outros, desenvolveram pesquisa sobre a Política
Nacional de Assistência Estudantil, buscando as bases para elaboração de um
documento próprio para a Instituição. Após várias discussões, o documento foi
colocado para apreciação do Conselho de Dirigentes e Conselho Superior da
Instituição. Em 2011, a Política de Assistência Estudantil (PAE) foi aprovada no
âmbito do IF Baiano. Na época dos trabalhos dos grupos de profissionais, eu ainda
não fazia parte do quadro de servidores da instituição. Avalio como muito positiva a
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efetivação da PAE, no IF Baiano, uma vez que a mesma se apresenta como um
instrumento de suma importância para o acesso e a permanência do estudante na
instituição de ensino, bem como a qualificação do aprendizado.

Já o entrevistado E-6 afirma que
a implementação inicial da PNAES ocorreu com reunião específica para redigir a
Política para o IFBAIANO. Essa reunião contou com a participação de diversos
campi. Particularmente, não participei da construção, pois, na época, nossa
assistente social foi enviada como representante. O processo foi bem estruturado,
houve discussão nos campi antes da aprovação e é um documento bem construído.

Pode-se observar que as falas dos gestores centrais divergem, em parte, da visão dos
membros da comissão local. As concepções são diferentes e a maneira de enxergar o processo
é variada, uma vez que a gestão central tem um papel de coordenar e orientar as ações
realizadas pelas comissões locais. Por sua vez, a comissão local tem função primordial para a
realização do processo planejado e discutido.
Com relação ao programa de assistência estudantil do Instituto, abordaremos os
seguintes aspectos: financiamento e discussão centralizada ou descentralizada.
De acordo com a declaração de E-5, em relação ao financiamento da AE no Instituto,
“existe a necessidade de aumento dos recursos, por parte do governo, para poder contemplar
mais estudantes que se encontram dentro do perfil da política, mas que não podem ser
contemplado, devido à falta de recursos financeiros”.
Quanto ao financiamento, segundo E-6, é
satisfatória, pois, no campus Catu, a verba tem sido suficiente para atender as
demandas. Quanto à discussão coletiva, esta só é satisfatória na relação ReitoriaCampi. Dentro do campus, o programa é visto como exclusividade da CAE, não
havendo discussão sobre o assunto.

Através dos depoimentos, pode-se perceber a experiência profissional dos envolvidos
com o desenvolvimento da Política de Assistência no campus Catu. Com relação ao
financiamento, os entrevistados analisam antagonicamente os recursos destinados à Política.
Vale destacar a fala de E-6, que verifica a falta de participação dos outros setores para o
desenvolvimento dos programas que compõem a Política, o que impossibilita um
envolvimento maior da comunidade estudantil e da comunidade externa. Esse dado reflete
também a compreensão limitada do que é o desenvolvimento de ações ligadas diretamente ao
corpo estudantil.
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A avaliação realizada sobre os critérios utilizados pela Instituição para que o estudante
tenha acesso aos programas de assistência estudantil tem um destaque nos depoimentos a
seguir. Para E-5, seria interessante
ter um olhar um pouco mais detalhado para as condições sociais e familiares. Pois a
questão financeira ainda tem muito peso sobre a avaliação de seleção dos estudantes.
A Instituição pode dar mais condições para que os profissionais acompanhem
melhor as famílias e façam uma avaliação um pouco menos materialista.

Pode-se destacar que os critérios para seleção dos estudantes já estão previamente
delineados pelo governo federal. Assim, uma vez que a instituição deve seguir o Decreto nº
7.234, o IF Baiano tem uma autonomia relativa, uma vez que não pode modificar diretamente
os critérios para seleção.
A dificuldade relacionada ao desenvolvimento da gestão educacional no âmbito da
concessão de benefícios no IF Baiano tem como realidade local “justamente a falta de
condições para que os profissionais possam visitar mais as famílias, e acompanhar mais de
perto as condições sociais de cada família envolvida no processo”, de acordo com o
entrevistado E-5. Já para E-6, as principais dificuldades são “o prazo curto para terminar o
processo de seleção, tendo em vista a quantidade de inscrições e a quantidade de profissionais
habilitados para análise, a não regulamentação ou documentos complementares que ditem os
procedimentos necessários para liberação de alguns auxílios”.
Ao traçar de forma mais detalhada e precisa as falas acima, percebe-se a conexão com
as falas dos gestores centrais no que diz respeito à falta de servidores para desenvolver as
atividades solicitadas.
No que diz respeito à aplicabilidade do questionário socioeconômico como
instrumento de gestão educacional na concessão dos benefícios aos estudantes do Instituto
Federal Baiano, pode-se alegar que, segundo o entrevistado E-1, “o questionário é um bom
instrumento para concessão dos benefícios, com ele podemos verificar e perceber algumas
fragilidades socioeconômicas dos estudantes, mesmo que não seja de forma detalhada”.
Na opinião do entrevistado E-6,
o questionário é um bom instrumento para traçar o perfil dos estudantes. Mas, sem
dúvidas, os documentos comprobatórios são extremamente importantes para este
fim. O questionário nos dá indícios da vulnerabilidade social do indivíduo, da
composição familiar (que demonstra, também, dados da vulnerabilidade familiar e
psicológica) e até mesmo possíveis dificuldades acadêmicas, como leitura, escrita,
compreensão. Com esses dados, aliados à renda per capita, podemos conceder os
benefícios para os estudantes.
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Com relação aos depoimentos expostos, verifica-se certa limitação com relação às
possibilidades de utilização deste instrumento de gestão educacional.
5.2 RESULTADOS DA PESQUISA

O primeiro ponto que consideramos muito importante nesse trabalho é o fato de
termos levantado dados mais precisos a respeito da maneira como as gestões central e local
desenvolvem suas ações no âmbito das concessões de benefícios destinados aos discentes do
IF Baiano, pois, ao fazermos esse trabalho, foi possível conhecer de forma mais precisa a
temática enunciada.
Para o estudo apresentado, levou-se em consideração o olhar dos membros que
compõem a comissão de assistência estudantil do Campus Catu, refletindo-se sobre a
importância de implantação do processo de monitoramento das ações que compõem os
programas da Política de Assistência Estudantil para aperfeiçoamento das metodologias de
trabalho para gestão, uma contribuição significativa de repensar a metodologia realizada pela
instituição de ensino.
Como se disse, as análises foram realizadas com base em entrevistas, observação de
participantes em eventos internos, treinamentos, visitas técnicas, fóruns internos e
participação em eventos regionais em que se discutiram tais temáticas.
Enquanto profissional atuante na Coordenação Geral de Assistência Estudantil, o
estudo nos revela indicativos e resultados que sugerem tendências e proposições para o
aperfeiçoamento das práticas profissionais.
Ao verificar a maneira através da qual a gestão realiza o seu processo de
gerenciamento da Política, podem-se perceber os avanços alcançados, as possibilidades de
romper com ações já instruídas e os limites desta determinada ação pontual, que, a princípio,
apresenta-se de uma forma simplificada, mas que, por trás das falas, revelam-nos intenções
políticas e limitações teóricas acerca das concepções da realidade apresentada.
Cabe pontuar que mudanças internas dos gestores, tanto em nível central como em
nível local, alteram as concepções da temática analisada. Ao realizar a pesquisa com os
gestores centrais, percebeu-se a rotatividade nas funções estudadas – fator que dificulta a
internalização dos processos, e que, por conseguinte, gera efeitos negativos para concessão
dos benefícios estudantis.
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Acredita-se que este trabalho representa apenas o início para a maturação da temática
apresentada, buscando, antes, a provocação para que outros pesquisadores possam investigar
temas similares a fim de que as discussões possam tomar um corpo teórico e metodológico
mais aprofundado.
O mestrado profissional tem uma característica muito peculiar e bastante desafiadora
quando, em seu bojo estrutural, exige a necessidade da estruturação de um produto de
pesquisa. Para a elaboração do presente estudo, pretende-se apresentar, a seguir, um Plano de
Intervenção para que se formalize um sistema integrado de gestão administrativa, com vistas
ao gerenciamento de dados relacionados à Assistência Estudantil do IF Baiano.
5.2.1 Descrição do produto da pesquisa

O IF Baiano e a UFRN/SIGA (Sistemas Integrados de Gestão de Atividades
Acadêmicas), através do processo nº 23327.001892/2014-92, por meio da Diretoria de Gestão
de Tecnologia da Informação, formalizam um acordo de cooperação técnica.
A modernização da gestão tem sido um dos principais desafios do Estado brasileiro,
através da qual se buscam agilidade e simplificação de processos, transparência pública,
redução de custos e de tempo dos atos administrativos.
A implantação de um novo sistema integrado de gestão administrativa no IF Baiano,
bem como o gerenciamento de dados, permitirá a construção de um módulo referente à
Assistência Estudantil – o que possibilitará um avanço no gerenciamento dos dados.
É fundamental o monitoramento da Política de Assistência Estudantil do Instituto
Federal Baiano, propondo um sistema/instrumento de uso integrado entre os campi do IF
Baiano. Após a análise de possíveis efeitos dos auxílios, concedida pela Assistência
Estudantil, em indicadores escolares, é relevante discutir pressupostos que poderão nortear a
implementação de mecanismos avaliativos da Política.
Nessa perspectiva, buscou-se realizar um Plano de Intervenção propriamente dito, que
atenda às necessidades específicas da realidade exposta, atrelado às reflexões e considerações
finais relativas à realização deste trabalho de pesquisa.

5.2.2 Plano de Intervenção
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Após descrever e analisar o caso, bem como as implicações da ausência de
recomendações formais para os processos de monitoramento da Política de Assuntos
Estudantis do IF Baiano, é interessante propor uma intervenção escolar no sentido de
construção e implantação de um sistema avaliativo formal das ações da Assistência
Estudantil.
A avaliação das ações da Política de Assuntos Estudantis do IF Baiano pode favorecer
a qualificação das ações da Coordenação de Assistência Estudantil e o acompanhamento da
evolução do trabalho já desenvolvido. Assim, a implantação de um sistema avaliativo pode
propiciar o aprendizado organizacional, por meio de feedbacks contínuos sobre o
desenvolvimento das atividades.
Nesse sentido, ações de monitoramento e avaliação deverão sinalizar novas frentes de
trabalho para a AE, tanto no que se se refere à concessão de auxílios estudantis, quanto ao
desenvolvimento de atividades específicas de suporte aos discentes. Além disso,
possivelmente, as CAEs dos dez campi visualizarão mais claramente suas potencialidades e
limitações, favorecendo, assim, atividades intersetoriais plausíveis.
A inserção de um sistema de monitoramento será extremamente relevante para uma
percepção mais clara dos efeitos da bolsa estudantil. A implantação de um sistema de
monitoramento e avaliação, construído e inserido em todas as unidades institucionais, também
apontará a existência de especificidades entre as ações de assistência estudantil nos diferentes
campi.
Como se sabe, influências oriundas de cada contexto interferem direta e indiretamente
nas ações e nos efeitos das atividades realizadas. Sendo assim, conhecer os resultados de cada
campus pode propiciar o desenvolvimento de projetos que levem em consideração
características peculiares.
O sistema agregará informações gerais no que se refere à AE institucional,
demonstrando seu percurso e avanços. Outro ponto de discussão relevante, que a avaliação
seria capaz de suscitar, refere-se ao acompanhamento dos investimentos orçamentários em
assistência estudantil ao longo do tempo na instituição.
Esse tipo de monitoramento pode possibilitar uma compreensão mais embasada da
necessidade de recursos financeiros adicionais e o estabelecimento de inferências entre
investimentos e retornos no que se refere ao fomento da equidade educacional, sobretudo,
para alunos com baixa condição socioeconômica.
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Faz-se necessária, portanto, a elaboração de instrumentos e mecanismos avaliativos
que acompanhem e permitam a atualização continuada da Política de Assuntos Estudantis e
seu fortalecimento.
A atividade de monitorar ou avaliar uma política pública social exige a escolha de
indicadores adequados. Sendo assim, é interessante que se estabeleça uma definição de
indicadores sociais:
[...] os indicadores sociais são medidas usadas para permitir a operacionalização de
um conceito abstrato ou de uma demanda de interesse programático. Os indicadores
apontam, indicam, aproximam, traduzem em termos operacionais as dimensões
sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas
anteriormente (JANNUZZI, 2005, p. 138).

A utilização de indicadores também pode ser um valioso instrumento de gestão, pois
eles “permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade,
correção

de

problemas,

necessidades

de

mudança

etc.”

(MINISTÉRIO

DO

PLANEJAMENTO, 2009, p. 13).
Na construção de indicadores, podem-se observar alguns aspectos, dentre os quais:
relevância, validade, confiabilidade, sensibilidade, especificidade. Estes dois últimos são
fundamentais para a construção de indicadores que comporão um sistema avaliativo, a fim de
mensurar verdadeiramente os efeitos da política implementada (JANNUZZI, 2005).
Dessa forma, a avaliação da Política de Assuntos Estudantis deve contar com
indicadores específicos e sensíveis, a fim de subsidiar a elaboração de informações confiáveis
e úteis.
Outra característica fundamental para a elaboração de um programa avaliativo
consistente é a regularidade de registro e de levantamento das informações, que deve ser
periódica, de acordo com as especificidades do programa.
Os indicadores devem ser comparados ao longo do tempo, permitindo a visualização
dos avanços relacionados à política. Apesar dos diversos parâmetros desejáveis aos
indicadores sociais, Jannuzzi discute a dificuldade de concentração de todas essas
características em um indicador social.
Sendo assim, é preciso ter uma avaliação crítica na busca pela maior qualidade
possível, aliada à praticidade na formulação dos parâmetros de análise. Os recursos
empregados aumentam a sensibilidade no momento da verificação da eficiência da política,
bem como possibilita uma análise mais fundamentada dos resultados encontrados.
O instrumento avaliativo da Política de Assuntos Estudantis deverá estar ancorado em
estudos que apontem os melhores e mais específicos indicadores, capazes de mensurar ou
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sinalizar seus efeitos escolares e sociais. Pode-se destacar que o processo de construção de
indicadores é delicado e minucioso, principalmente em se tratando de dados sociais.
Para monitoramento das ações de assistência estudantil, propõe-se o desenvolvimento
de um software computacional, conforme já mencionado.
A escolha por um sistema informatizado justifica-se pela necessidade de consolidação
dos dados das unidades existentes, dotando o processo de agilidade, uniformidade e
eficiência. Além disso, o programa poderá ser aprimorado ao longo do tempo, com
aperfeiçoamentos constantes, tão logo se façam necessários.
Primeiramente, a Instituição já fez um estudo de viabilidade do projeto, sendo
elaborada uma estimativa dos custos da colaboração técnica do sistema avaliativo. No
segundo plano, haverá um treinamento com os envolvidos.
Após conclusão do estudo de viabilidade, propõe-se como uma das primeiras etapas
para construção efetiva do software a consulta aos profissionais e à coordenação da AE para
levantamento dos aspectos considerados relevantes, em uma proposta de elaboração conjunta
e colaborativa do sistema.
O programa de avaliação poderá prever o intercâmbio das informações entre as
unidades, possibilitando a consolidação dos dados de toda a Instituição. Esse aspecto
fortalecerá a colaboração e a troca de experiências entre os campi.
O software deverá propiciar a utilização de informações coletadas ao longo do tempo,
favorecendo o acompanhamento dos alunos em toda a sua trajetória no IF Baiano. Assim,
também será possível a elaboração de relatórios periódicos, bem como a utilização de
informações já inseridas no programa, contribuindo para a divulgação interna e externa das
atividades e dos efeitos das ações de assistência estudantil.
O sistema proposto contemplará a avaliação de processos e resultados, pela
sistematização de informações referentes, respectivamente, ao monitoramento e à avaliação
das atividades de assistência estudantil do IF Baiano.
A alimentação do programa com as informações tidas como fundamentais pode
ocorrer de forma continuada e permanente, isto é, depois da implantação do programa pode-se
ter vigência constante.
Espera-se, assim, que o software facilite o estabelecimento da relação custo/eficácia
dos investimentos feitos no setor, propiciando como resultados tanto uma maior consciência
do papel da Assistência Estudantil, quanto possíveis efeitos e novas frentes de intervenção
necessárias.
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Uma normatização específica ou ainda um adendo à Política de Assuntos Estudantis
poderão ser formulados, incluindo-se as diretrizes gerais e a utilização do sistema avaliativo
proposto, contendo informações como pressupostos, objetivos, prazos, responsabilidades,
recursos necessários etc.
São previstas também atividades e estabelecimento de prazos para a avaliação do
próprio programa de monitoramento, permitindo adaptações e melhorias continuadas.
Com relação à participação das comissões locais na adesão dos profissionais da
Assistência Estudantil, faz-se necessário garantir a motivação dos envolvidos, apresentandolhes as vantagens no gerenciamento das informações e na qualificação permanente das ações.
Nesse sentido, a Instituição deve favorecer que a alimentação do sistema avaliativo
seja uma ação permanente, o que possivelmente implicará no fortalecimento das equipes.
Os indicadores quantitativos poderão ser analisados por meio de ferramentas
estatísticas inseridas no programa computacional, principalmente no que se refere a
indicadores escolares de desempenho e de permanência.
Por fim, outro dado relevante para ser incluído na avaliação diz respeito ao
acompanhamento da questão orçamentária dedicada aos programas e projetos da AE, sendo
possível estudar o alcance dos recursos e sua relação com os objetivos pretendidos.
Também é interessante levar em consideração as dimensões de esforço e desempenho,
apresentadas no método de cadeia de valor. Para melhor entendimento das atividades que
serão executadas, construiu-se um esquema com as ações planejadas e realizadas no IF
Baiano, conforme se observa na tabela a seguir:

ATIVIDADES
PERÍODO DA AÇÃO
1 Apresentação do projeto 1 Setembro de 2013
de intervenção
2 Reunião com a DGTI
2 Novembro de 2013
3 Introdução ao SIGAA:
Visão Geral
4 Realização de Grupo de
Trabalho
com
os
assistentes sociais do IF
Baiano para revisão e
avaliação do questionário
socioeconômico
5 Treinamento do módulo
do estudante

3 Novembro de 2014

RESPONSÁVEIS
1
Diretoria
de
Estudantis
2
Diretoria
de
Estudantis
3 Grupo de Trabalho

4 Março de 2015

4 Servidora Jamile Nascimento

Assuntos
Assuntos

5 De Novembro de 2015 5 Servidora Jamile Nascimento
a Dezembro de 2015
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6 Treinamento nos dez
campi para iniciar a
realização de teste para
uso do sistema
7 Elaboração de um
diagnóstico do uso da
ferramenta
pelos
servidores dos campi;
8
Implementação
e
acompanhamento
do
sistema de monitoramento
9 Apoio técnico negocial
com serviço de responder
questionamento sobre o
funcionamento
dos
sistemas, dos módulos
implantados, mapeamento
dos processos, debates
entre gestores e demais
serviços relacionados ao
apoio da utilização do
sistema e dos treinamentos
acima abordados
10 Apoio técnico com
serviço
de
responder
questionamento sobre o
modelo
de
dados,
infraestrutura, tecnologia e
funcionamento
dos
sistemas
11. Atendimento da equipe
de suporte do órgão de
informática da instituição
parceira, com o suporte da
UFRN. O suporte da
UFRN é um suporte nível
dois, não sendo possível o
atendimento direto ao
usuário da organização, e
sim à sua equipe de
suporte e gestores.

6 Março de 2016

6 Diretoria da Tecnologia da
Informação e a servidora Jamile
Nascimento

7 Abril de 2016

7 Servidora Jamile Nascimento

8 Maio de 2016

8 Servidora Jamile Nascimento

9 De Novembro de 2014 9 Equipe Técnica negocial da
a Outubro de 2017
UFRN

10 De Novembro de 10 Diretoria da Tecnologia da
2014 a Outubro de 2017
Informação

11 De Novembro de 11 Equipe de suporte
2014 a Outubro de 2017
informática da UFRN

de

Tabela 1: Proposta de Plano de Ação do IF Baiano para aperfeiçoar o processo de concessão dos auxílios
estudantis
Fonte do Autor

A proposta do Plano de Ação será apresentada à Diretoria de Assuntos Estudantis e
aos Presidentes das Comissões Locais, em reunião que ocorrerá no Campus Catu no mês de
Março de 2015, com a participação dos Coordenadores da Assistência Estudantil e corpo
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técnico especializado (assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, assistentes de alunos). As
reflexões sobre a proposta foram positivas no sentido de que, para atender às demandas que
estão sendo apresentadas pela sociedade e também pelo Ministério da Educação, é necessário
que haja uma participação direta dos dez campi do IF Baiano para construção de um estudo
que potencialize suas ações e também contribuam com o desenvolvimento dos mecanismos de
monitoramento.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema da assistência estudantil é extremamente relevante, no que tange à extensão
das suas políticas e dos seus efeitos pretendidos, assim como é imprescindível o
monitoramento e a avaliação de programas sociais.
Considerando-se o universo significativo da educação profissional na esfera federal do
País, estamos diante de um amplo panorama para pesquisas e estudos sistemáticos. Pode-se
concluir que os objetivos desse trabalho foram alcançados: caracterizar a maneira pela qual a
Gestão Central (Reitoria) e a Local (Campus Catu) do Instituto Federal Baiano desenvolvem
suas ações no âmbito das concessões de benefícios destinados aos discentes do IF Baiano;
identificar os atores sociais envolvidos neste processo (gestores centrais, gestores dos campi e
comissões locais); traçar um perfil da comissão local de assistência estudantil, destacando as
principais dificuldades relacionadas ao desenvolvimento da gestão educacional no âmbito da
concessão de benefícios no IF Baiano; analisar a aplicabilidade do questionário
socioeconômico como instrumento de gestão educacional na concessão dos benefícios aos
estudantes do Instituto Federal Baiano, além de propor a implantação de um software
institucional de monitoramento das ações de assistência estudantil na instituição.
A criação do instrumento de avaliação e sua implantação, bem como a utilização das
premissas discutidas, podem ser acatadas ou não pela instituição, sendo a intervenção
demonstrada apenas um plano de trabalho possível recomendado. A pesquisa teve como um
dos facilitadores a escolha de um dos campi da Instituição, concentrando e beneficiando o
acesso ao universo de análise.
Alguns empecilhos também podem ser citados: a não participação de todos os
membros que compõem a comissão local de assistência estudantil, a falta de um histórico que
apresente indicadores dos estudantes, o não acompanhamento sistematizado pelos estudantes
que são beneficiados ou não pelos programas que compõem a Política de Assistência
Estudantil do IF Baiano.
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O tema ainda carece de literatura referente à assistência estudantil na educação
profissional, principalmente quanto ao aspecto de sistemas de monitoramento.
Sendo assim, este trabalho surge como um ponto de partida inicial para futuras
pesquisas na área. Como indicação, considerando-se o contexto do IF Baiano, podem ser
elaborados estudos semelhantes nas demais unidades isoladas ou, ainda, uma seleção aleatória
de alunos de toda a Instituição, viabilizando a generalização dos resultados e uma perspectiva
dos efeitos gerais da Assistência Estudantil.
Outra vertente de análise possível é a inclusão de outros instrumentos de pesquisa,
como questionários e/ou entrevistas, e abordagem de outros atores institucionais envolvidos,
como os profissionais das CAEs e os gestores escolares. Para além do IF Baiano, pesquisas
similares podem ser realizadas em outras instituições, principalmente na área de educação
profissional, buscando correlacionar indicadores escolares e participação em programas de
assistência estudantil.
Por fim, é importante ressaltar que a indicação de um sistema/instrumento avaliativo
formal e compartilhado das ações de assistência estudantil do IF Baiano pode representar um
avanço institucional no arquivamento, sistematização e reflexão sobre as informações
coletadas.
A partir da implantação do sistema, poderão ser realizadas avaliações no IF Baiano e
nas CAEs, que poderão usufruir de dados confiáveis, acessíveis e extremamente relevantes
para se refletir sobre a temática da equidade educacional, através da construção de um banco
de dados extremamente relevante para pesquisas futuras, e, sobretudo, como se pretendeu
mostrar, para uma maior qualificação das ações existentes.

57

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2012.
BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política social: fundamentos e história. 2
v. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011..
______. Política social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2008. p.47-111.
BENEVIDES, Maria Vitória. Democracia e Cidadania. São Paulo: Polis, 1994.
BERNARDES, W. L. M. Da nacionalidade: Brasileiros natos e naturalizados. 1. ed. Belo
Horizonte: Del Rey, 1995.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
BODENHEIMER, Edgar. Teoria del derecho. México: Fondo de Cultura Económica, 1942,
p. 127-144.
BOSCHETTI, Ivanete. Assistência Social no Brasil: um direito entre originalidade e
conservadorismo. 2. ed. Brasília: GESST/SER/UnB, 2001.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado, 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 maio
2014.
BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Programa Nacional de Assistência
Estudantil. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Brasília,
2010. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Decreto/D7234.htm >. Acesso em: 17 julho 2014.
BRASIL. Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, de 20 de
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf>. Acesso em: 13 maio
2014.
BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, 2008. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm>. Acesso em: 15
maio 2014.
BRASIL. Ministério do Planejamento. Guia referencial para medição de desempenho e
manual para construção de indicadores. Brasília, 2009. Disponível em: <
http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2010-12-08.2954571235/Guia%20%20Indicadores%20%28versao%20preliminar%20Dez%2009%29.pdf> Acesso em: 20 junho
2014.

58

BRASIL. Política de Assistência Estudantil do IF Baiano. Salvador 2011. Disponível em
<http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/guanambi/files/2012/04/Politica-de-AssistenciaEstudantil-do-IF-Baiano.pdf>. Acesso em: 17 julho 2014.
CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003.
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes,
1998.
DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. 8. ed. São Paulo: Brasiliense,
1983.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2003.
ENTREVISTADO E-1. A maneira pela qual a gestão central do IF Baiano desenvolve as
ações na concessão de benefícios. Salvador/IF Baiano-Reitora. Data da entrevista: 12
novembro 2014. Entrevista concedida ao autor.
ENTREVISTADO E-2. A maneira pela qual a gestão central do IF Baiano desenvolve as
ações na concessão de benefícios. Salvador/IF Baiano-Reitoria. Data da entrevista: 09
outubro 2014. Entrevista concedida ao autor.
ENTREVISTADO E-3. A maneira pela qual a gestão central do IF Baiano desenvolve as
ações na concessão de benefícios. Salvador/IF Baiano-Reitoria. Data da entrevista: 20
novembro 2014.
Entrevista concedida ao autor.
ENTREVISTADO E-4. A maneira pela qual a gestão central do IF Baiano desenvolve as
ações na concessão de benefícios. Salvador/IF Baiano-Reitoria. Data da entrevista: 15
dezembro 2014. Entrevista concedida ao autor.
ENTREVISTADO E-5. A maneira pela qual a gestão central do IF Baiano desenvolve as
ações na concessão de benefícios. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem
enviada por <jammonalisa@hotmail.com> em 17 dezembro 2014.
ENTREVISTADO E-6. A maneira pela qual a gestão central do IF Baiano desenvolve as
ações na concessão de benefícios. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem
enviada por <jammonalisa@hotmail.com> em 17 dezembro 2014.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
GOMES, Romeu. A análise de dados em Pesquisa Qualitativa. In: MINAYO, M. Cecília
(Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 19. ed. Rio de Janeiro: Vozes,
1994, p.67-80.
GUIMARÃES, A. S. A. A Desigualdade que anula a desigualdade: notas sobre a ação
afirmativa no Brasil. In: SOUZA, J. (Org.). Multiculturalismo e racismo: uma comparação
Brasil- Estados Unidos. Brasília: Paralelo 15, 1997, p.233-242.

59

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para Diagnóstico, Monitoramento e Avaliação de
Programas Sociais no Brasil. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 56, n. 2, p. 137-160,
abr/jun 2005.
KRAWCZYK, Nora. A gestão escolar: um campo minado. 2007. Disponível em:
<http:llwww.scielo.br>. Acesso em: 07 janeiro 2008.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola. 5. ed. Goiânia: Alternativa, 2004.
LUCK, Heloisa. Gestão Educacional: uma questão paradigmática. 3. ed. Petrópolis: Vozes,
2007.
MAGALHÃES, Dirceu Nogueira. Intergeracionalidade e cidadania. In: PAZ, Serafim.
Envelhecer com cidadania: quem sabe um dia? Rio de Janeiro: CBCISS-ANG/RJ, 1992.
MARSHAL, T. H. Cidadania e classe social. In:______. Cidadania, classe social e status.
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967, p. 57- 114.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria Cecília
de Souza; GOMES, Suely Ferreira Deslandes Romeu (Org.). Pesquisa social: teoria, método
e criatividade. 27. ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p.9-29.
MUNANGA, K. O Anti-racismo no Brasil. In: ______ (Org.). Estratégias e políticas de
combate à discriminação racial. São Paulo: Edusp, 1996, p.79-111.
NETTO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 2. ed. São Paulo: Cortez,
1992.
PENIN, Sonia T. Sousa; VIEIRA, Sofia Lerche. Refletindo sobre a função social da escola.
In. VIEIRA, Sofia Lerche (Org.) Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro:
DP&A Editora/Biblioteca ANPAE, 2002, p. 13-45.
PROCÓPIO, Ednei. Construindo uma Biblioteca Digital. São Paulo. 2005.
SALGADO, Marcelo Antônio. Aspectos da problemática social do idoso no Brasil e a
ação do SESC de São Paulo. São Paulo: SESC/DR/SP, 1987.
SANTUCCI, João. Gestão Educacional: planejamento e avaliação. 2003. Dissertação
(Mestrado em Educação) – UNICAMP, Campinas, 2003.
SILVA FILHO, P. Políticas de ação afirmativa na educação brasileira: estudo de caso do
programa de reserva de vagas para ingresso na Universidade Federal da Bahia. 2008. Tese
(Doutorado em Educação) – UFBA, Salvador, 2008.
SILVA, E.L; MENEZES,E.M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3. ed.
Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001.
SILVA, Ilda Lopes Rodrigues da. Uma visão pioneira no desafio da inclusão social. Debates
Sociais. Rio de Janeiro, a. 31, n. 57, 2001.

60

SILVA, Maria Ozanira da Silva; YASBEK, Maria Carmelita; GIOVANNI, Geraldo di. A
política social no Século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. 5. ed.
São Paulo: Cortez, 2011.
TELLES, Vera da Silva. Pobreza e cidadania. São Paulo: Editora Curso de Pós-Graduação
em Sociologia/USP, 2001.
VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1999.
VIEIRA, Sofia Lerche. Educação e gestão: extraindo significados da base legal. In: CEARÁ.
SEDUC. Novos paradigmas de gestão escolar. Fortaleza: Edições SEDUC, 2005.
XAVIER, Alessandra de Muros. Serviço Social e Educação. Análise do reconhecimento
social e das experiências profissionais construídas nos diversos campos da política
educacional. Rio de Janeiro: UFRJ/ CFCH, 2008.

