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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por proposta analisar as ações desenvolvidas pela Política de Assistência 

Estudantil (POLAE), mais precisamente o Benefício Permanente, para estudantes do Ensino 

Médio Integrado ao Curso Técnico de Contabilidade, entre 2016 e 2018. O trabalho foi 

realizado a partir de uma abordagem qualitativa, através da qual cinco alunos egressos do curso 

Médio Integrado ao Técnico em Contabilidade do Campus Teresina Central participaram de 

entrevistas de histórias de vida, o que possibilitou a coleta de dados e, posteriormente, a análise 

dos fatos de forma mais subjetiva, e fez com que os participantes contribuíssem no processo de 

construção do conhecimento. Através da análise dos relatos de história de vida, aliada às 

discussões realizadas em nosso referencial teórico e análise documental, a pesquisa concluiu 

que o Benefício Permanente é um importante mecanismo de garantia do acesso, permanência e 

sucesso acadêmico dos alunos por ele atendidos. Discute-se ainda que, apesar de não provocar 

uma mudança substancial na realidade imediata destes alunos, o benefício oferece a eles o 

acesso a uma educação de qualidade que os levará a mudanças nas situações de Vulnerabilidade 

Social em um futuro breve. A pesquisa propôs uma História em Quadrinhos (HQ) como produto 

educacional que foi disponibilizado a todos os alunos do Campus Teresina Central com o 

propósito de melhor divulgar as ações desenvolvidas na área da assistência estudantil, bem 

como facilitar e orientar o acesso aos benefícios. 
 

Palavras-Chave: Assistência Estudantil. Inclusão. Permanência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the actions developed by the Student Assistance Policy 

(POLAE),more precisely the Permanent Benefit, for high school students integrated to the 

Technical Accounting Course,between 2016 and 2018. The work was carried out from an 

approach qualitative, through which five students who graduated from the Middle Course 

Integrated with the Accounting Technician at Teresina Central Campus participated in 

interviews of  life stories,which enabled the collection of data and later the analysis of the facts 

in a more subjective way participants to contribute to the knowledge construction process. 

Through the analysis of life history reports, together with the discussions held in our theoretical 

framework and document analysis,the research concluded that the Permanent Benefit is an 

important mechanism to guarantee access, permanence and academic success for the students 

it serves. It is also argued that, despite not causing a substantial change in the immediate reality 

of these students, the benefit  guarantees them access to quality education that will lead to 

changes in situations of Social Vulnerability in the near future.The research proposed a Comic 

Book(Comic) as an educational product that was made available to all students at the Teresina 

Central Campus with the purpose of better publicizing the actions developed in the area of 

student assistance, as well as facilitating and guiding access to benefits. 

 

Keywords: Student Assistance. Inclusion. Permanence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1:  Pontos positivos e pontos negativos do Produto Educacional ................................. 81 

Tabela 2: Sugestões para a melhoria da história em quadrinhos  ............................................. 82 

 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABHO – Associação Brasileira de História Oral 

AE –  Assistência Estudantil 

ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

CF – Constituição Federal  

DAE – Departamento de Assistência ao Educando 

ECA –  Estatuto da Criança e do Adolescente 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

EPT – Educação Profissional e Tecnológica 

ETFPI – Escola Técnica Federal do Piauí 

FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

FONAPRACE – Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação 

HQ – Historinha em Quadrinho 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IF – Instituto Federal 

IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

LOAS – Lei Orgânica  da Assistência Social 

MEC – Ministério da Educação 

NBR – Normas Brasileiras 

PAE – Programa de Assistência Estudantil 

PAEVS – Programa para os  alunos em situação de Vulnerabilidade Social 

PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

PEBE – Programa Especial de Bolsa de Estudo 

PNAES – Programa Nacional de Assistência Estudantil 

PNE – Plano Nacional de Educação 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 



 

 

POLAE –  Política de Assistência Estudantil 

ProfEPT – Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

PROUNI –  Programa Universidade para Todos 

REUNI – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

SISU – Sistema de Seleção Unificado 

TALE – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFPI – Universidade Federal do Piauí 

UNE – União Nacional dos Estudantes 

  



 

 

SUMÁRIO 

 
14 

19 

37 

45 

51 

53 

5 SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO BENEFÍCIO PERMANENTE 

PELOS ALUNOS EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM 

CONTABILIDADE: RELATOS DE VIVÊNCIA60 

6 CONTRIBUIÇÕES DO BENEFÍCIO PERMANENTE PARA OS ALUNOS 

EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM 

CONTABILIDADE70 

78 

80 

84 

88 

94 

95 

98 

101 

102 

114 

 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto da Política de Educação, a efetivação do direito à educação foi permeada 

de lutas sociais, que comprovaram que esse direito ainda não foi concretizado como direito 

universal, configurando-se como um espaço de contradições e disputas que provocaram 

mudanças históricas e políticas mediante a ação dos sujeitos sociais (ALMEIDA, 2005). Em 

meio a este cenário de embates e reinvindicações, um período considerado marco no processo 

de luta pela garantia dos direitos dos brasileiros foi a década de 80, que teve como fruto a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que assegurou uma série de direitos 

sociais a todos os brasileiros através de seu artigo 6º, que trouxe como direitos sociais: a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição (BRASIL, 1988). 

No campo educacional, a regulamentação do direito à educação se deu através do artigo 

205 da CF de 1988, que preconizou: “A Educação, direito de todos e dever do Estado e da 

Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988). Este artigo representou um grande feito e uma conquista para a 

sociedade civil, sobretudo para aqueles que não tinham acesso a uma educação gratuita e de 

qualidade, e, principalmente, tendo a prerrogativa de que a partir de então a Educação seria 

garantida pela ação do Estado.  

Entretanto, observa-se que no Brasil, mesmo com esses dispositivos constitucionais, 

ainda não existe igualdade de acesso e permanência no ensino a toda à população interessada, 

uma vez que o sistema educacional atende tão somente às demandas do mercado. 

Intensificando-se sobretudo em um cenário em que as Políticas Educacionais foram desenhadas 

a partir das diretrizes educacionais criadas frente às novas exigências neoliberais, que 

propuseram uma reforma do Estado, racionalizando seus recursos e diminuindo seu papel frente 

às Políticas Sociais. O que culminou em uma Política de privatização do ensino, precarização 

do trabalho docente, além da desobrigação de financiamento das Políticas Educacionais, 

mediante a justificativa de racionamento dos recursos públicos (PERONI, 2003). 

Isso acontece porque a educação é compreendida a partir de determinações sociais que 

estão constituídas de relação de poder, que se constroem historicamente, como um campo social 

de disputa hegemônica de classes. Essas disputas estão presentes na articulação das concepções, 

na organização dos processos, nos conteúdos educativos da escola, bem como nas diferentes 
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dimensões sociais mediante os interesses das classes (FRIGOTTO, 1995). Considerando os 

ditames do regime capitalista neoliberal, observamos o desenvolvimento de ações que 

buscaram fortalecer o sistema capitalista e manter privilégios da classe dominante. O que fez 

com que uma série de direitos, como o da Educação, ao serem geridos pelo Estado, passassem 

a ser ofertados de forma descontínuas e focalizadas ao serem resultado da diminuição de 

recursos estatais para as políticas sociais e a expansão dos serviços privados (SADER, 2004). 

Entretanto, frente a este cenário ocorreram  processos de resistência e luta em defesa de 

um sistema educacional público, gratuito e de qualidade que viesse a incorporar as Políticas 

Públicas Educacionais para o Brasil e que pudesse de fato garantir o direito à Educação e uma 

formação para a cidadania. É neste contexto que emergiu a necessidade da democratização do 

ensino em nosso país. Essa democratização estava voltada para o acesso às redes de ensino, 

mas também na criação de mecanismos que propiciassem a permanência, reduzindo os efeitos 

das desigualdades apresentadas por um conjunto de estudantes, provenientes de segmentos 

sociais cada vez mais pauperizados e que apresentavam grandes dificuldades de prosseguirem 

suas vidas estudantis com sucesso. 

Nesse cenário, para que os estudantes pudessem de fato desenvolver suas habilidades e 

potencialidades alcançando êxito escolar, precisavam de um ensino de qualidade, assim como 

de uma Política de Assistência Estudantil que viabilizasse elementos imprescindíveis ao 

processo educacional (POLAE, 2014). Nesse sentido, as ações de Assistência Estudantil foram 

criadas ao considerar a necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para 

a melhoria do desempenho acadêmico e agir preventivamente nas situações de evasão e 

retenção decorrentes das situações de insuficiência financeira de estudantes de classes 

populares, dando prioridade principalmente aos estudantes pertencentes a comunidades 

quilombolas, comunidades indígenas e outras comunidades que se encontrem em situação de 

exclusão social (POLAE, 2014). 

No Brasil, o processo de criação e implementação da Política de Assistência Estudantil 

foi marcado por grandes lutas e processos de reinvindicações dos direitos negados aos 

estudantes. Mas, depois de um longo processo de espera e resistência, começaram a surgir as 

primeiras medidas voltadas a assistência destes alunos. Um grande marco desse processo se deu 

em 1987, quando foram criados o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários 

e Estudantis (FONAPRACE) e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (ANDIFES), que apresentaram diretrizes norteadoras para a definição de 

programas e projetos de assistência estudantil que pudessem reduzir as desigualdades 

socioeconômicas e culturais entre os educandos das Instituições Federais de Ensino (COSTA, 



16 
 

2016). 

Este processo de mobilização e a discussão e embate travados na busca da 

implementação dessas diretrizes resultou, em junho de 2010, no Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), decreto que tinha como finalidade: (a) ampliar as condições 

de permanência dos jovens na educação superior pública federal; (b) democratizar as condições 

de permanência e minimizar os efeitos das desigualdades; (c) reduzir a retenção e a evasão e 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 2010). A partir desta 

regulamentação o PNAES deu origem a uma série de  Políticas que foram  criadas e  

incorporadas no interior das instituições de ensino como mecanismo garantidor de inclusão 

social e atendimento às diversas necessidades dos alunos. 

No IFPI, as ações de Assistência Estudantil inicialmente não dispunham de uma 

regulamentação específica, nem recursos orçamentários próprios, sendo a oferta de benefícios 

aos estudantes e o refeitório mantidos com recursos de diversos setores ou departamentos. As 

ações eram executadas por professores e profissionais da área da pedagogia, conforme Relatório 

do II Encontro de Assistentes Sociais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Piauí: 

Nesse período, a Assistência Estudantil era vinculada ao Ensino e era 

desenvolvida pelos mesmos profissionais que já atuavam através da 

Coordenação de Apoio ao Educando. O processo de operacionalização da 

Assistência Estudantil era marcado por algumas dificuldades, inclusive no 

processo de seleção dos alunos. Nessa época as entrevistas eram realizadas 

com apoio dos próprios alunos que eram bolsistas nos setores (IFPI, 2013, p. 

11). 

 

Somente no ano de 2010 foi implementado o Programa de Assistência Estudantil (PAE), 

definido na estrutura organizacional como ação a ser coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão, 

e executada pelas Diretorias de Extensão por meio das Comissões Multidisciplinares de 

Assistência Estudantil.1 O PAE realizava-se conforme orientações do Decreto nº 7.234 de 19 

de julho de 2010 (PNAES). Com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, e da demanda crescente de alunos pelas ações de assistência estudantil, foi criada 

a POLAE (Política de Assistência Estudantil do IFPI) que, a partir do ano de 2014, através da 

Resolução nº 14, de 8 de abril de 2014, direcionou a Assistência Estudantil do IFPI como: 

Um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de 

programas que visam garantir o acesso, a permanência e o êxito acadêmico na 

perspectiva da inclusão social, formação ampliada, produção do 

 
1 As Comissões de Assistência Estudantil são definidas em Portaria específica da Reitoria, 

tendo em sua composição profissionais de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, de acordo 

com a realidade de cada campus.  
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conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico (IFPI, 2014, p. 13). 

 

Essa política é dividida em duas vertentes de ação: os Programas Universais, que tem 

como objetivo contribuir com as ações de atendimento às necessidades básicas, e os de 

incentivo à formação acadêmica, que visam o desenvolvimento integral dos estudantes no 

processo educacional; e o Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social,2 

que age na prevenção das situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de 

condições financeiras (IFPI, 2014). 

Assim, ao longo do tempo, observa-se que muitas foram as demandas apresentadas para 

a assistência estudantil do IFPI e grande é a quantidade de alunos que são atendidos com essa 

política. Mas, se fazia necessário que houvesse uma análise mais detalhada desta política para 

identificar quais seus resultados no que diz respeito à inclusão e permanência desses alunos na 

escola, bem como identificar qual está sendo a forma de enfrentamento frente às situações de 

vulnerabilidade social, sendo este o principal interesse desta pesquisa. Sua relevância reside no 

fato de que seus resultados poderão mostrar a efetividade dessa política e ajudar a identificar 

possíveis falhas, para que possam ser corrigidas na busca de melhor atender a quem dela 

necessite. 

Além disso, é importante destacar que o interesse em analisar a assistência estudantil no 

IFPI se deu, inicialmente, pela curiosidade em desvendar as estratégias e ações desenvolvidas 

pelo Estado na busca da democratização do acesso e permanência dos alunos oriundos da classe 

trabalhadora no interior das instituições de ensino. A segunda motivação foi devido ao fato de 

ser Assistente Social da Rede Federal de Educação e vivenciar cotidianamente anseios e 

angústias dos alunos que necessitam dessa assistência, o que criou em mim a necessidade de 

investigar mais detalhadamente e cientificamente a Política de Assistência Estudantil do IFPI, 

sobretudo o Benefício Permanente que se tornou o carro chefe desta política. 

A pesquisa aqui proposta tem por objetivo analisar as ações desenvolvidas pela Política 

de Assistência Estudantil (POLAE), mais precisamente o Benefício Permanente, para 

estudantes do ensino médio integrado ao Curso Técnico de Contabilidade, entre 2016 e 2018. 

Espera-se, portanto, com base nas análises realizadas, verificar a efetividade desta política para 

a garantia do acesso e permanência destes estudantes na Instituição. Por meio disso, pretende-

 
2  Entende-se por vulnerabilidade social um conjunto de incertezas, inseguranças e riscos 

enfrentados quanto à fragilização de vínculos familiares e o acesso e atendimento às 

necessidades básicas de bem-estar social, que envolvem condições habitacionais, sanitárias, 

educacionais, de trabalho, de renda e de bens de consumo (IFPI, 2014). 
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se, ainda, especificamente, (a) caracterizar historicamente as políticas de assistência estudantil 

como um dos vieses das políticas públicas de educação; (b) analisar a POLAE como 

possibilidade de ampliação da inclusão social e, mais ainda, como concretização da 

democratização do acesso e permanência estudantil no IFPI; (c) identificar os sentidos e 

significados atribuídos pelos estudantes do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de 

Contabilidade acerca do Benefício Permanência do IFPI; (d) analisar as contribuições do 

benefício permanente para estudantes egressos do Curso de Ensino Médio Integrado ao Curso 

Técnico de contabilidade (concludentes entre os anos de 2016 e 2018), uma vez que, nessa 

época, foi um dos cursos que apresentou maior número de estudantes contemplados no Campus 

Teresina Central.  

Essa recorrência de estudantes contemplados com o Benefício Permanente nesse 

intervalo de tempo e nesse curso em específico se deu porque os alunos se encontravam, em 

sua maioria, em extremas situações de vulnerabilidade social no período da seleção. Neste 

sentido, temos por questão norteadora desta pesquisa: “como a Política de Assistência 

Estudantil do IFPI, especialmente o Benefício Permanente, auxiliou na promoção do acesso e 

permanência dos estudantes do curso Médio Integrado ao Técnico em Contabilidade no 

período de 2016 a 2018?”. 

 Além disso, serão analisadas as possíveis mudanças na situação de vulnerabilidade 

social enfrentadas por esses estudantes. Assim, temos como hipótese inicial que o recebimento 

do Benefício Permanente, além da garantia de permanência, trouxe relativas alterações na 

realidade dos estudantes atendidos e, por consequência, de seus familiares, pois promoveu a 

melhoria da situação inicial de vulnerabilidade ou mesmo a sua superação, culminando com o 

sucesso acadêmico dos estudantes. Ancorado nas análises da pesquisa e com base no seu 

desenvolvimento metodológico, foi proposto como Produto Educacional a tessitura de uma 

História em Quadrinhos (HQ), que possibilitasse a compreensão por parte dos estudantes do 

IFPI de aspectos das POLAE’s, mais precisamente o Benefício Permanência, e assim 

auxiliassem os estudantes na busca por seus direitos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Grosso modo, podemos dizer que a metodologia de pesquisa é compreendida como o 

processo sistematizado que descreve os métodos, procedimentos e instrumentos empregados na 

realização de um trabalho científico que busca atingir determinados objetivos. Mas, apenas isso 

não basta! Precisamos ter em mente que essa é uma das etapas fundamentais para a 

compreensão do objeto de estudo e, mais ainda, para que a pesquisa se desenvolva de maneira 

a contribuir para a produção de conhecimentos. Com base nisso, entendemos a importância e a 

necessidade de se compreender de forma mais aprofundada esse conceito para melhor 

desempenhar nosso papel enquanto pesquisadores. 

O termo metodologia significa o estudo do método. Mas, a depender da forma em que 

for utilizado possui dois significados totalmente distintos, que são: (a) ramo da pedagogia que 

estuda os métodos mais adequados para a transmissão do conhecimento; (b) ramo da 

metodologia científica e da pesquisa que se ocupa do estudo analítico e crítico dos métodos de 

investigação (ZANELLA, 2013). Em nosso entendimento, para o caso específico daquilo que 

nos propomos com esta pesquisa, e para os objetivos que desenvolvemos, consideramos a 

metodologia de pesquisa como o caminho a ser seguido visando o desenvolvimento de estudos 

que garantam a cientificidade, sem, no entanto, necessitar seguir o rigor das ciências ditas duras, 

e dar lugar à subjetividade, na procura do caminho da verdade dos fatos.  

Vimos que com frequência a metodologia foi entendida como o conjunto de regras que 

tratavam da apresentação de trabalhos científicos, como a forma, o formato que envolvia, o tipo 

e tamanho das letras, o espaçamento entre as linhas e entre as margens, a numeração de seções, 

e a colocação de títulos das seções, dentre outras regras que não faziam parte das características 

da metodologia de um trabalho, mas sim, da padronização e uniformização da apresentação de 

trabalhos científicos, como as Normas Brasileiras (NBR) de apresentação de projetos de 

pesquisa (NBR15287:2005), de trabalhos de conclusão de curso (NBR 14724: 2005) e de 

artigos científicos (NBR6022: 2003), que foram determinadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que é o Fórum Nacional de Normalização (ZANELLA, 2013). 

Outra forma equivocada de utilizar o termo metodologia foi vê-la como um conjunto de 

regras fixas sobre como se fazer as pesquisas. Neste sentido, podemos considerar que esse erro 

acaba sendo ainda mais grave que o anterior, ao se perceber que nenhuma pesquisa é igual, e 

de forma alguma poderia seguir os mesmos passos na realização desta. A depender do tema e 

do problema considerado para ser o foco de análise, cada pesquisa segue um caminho específico, 

tendo apenas alguns momentos ou etapas que se assemelham, como o planejamento das ações, 
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a sua posterior execução e, por fim, a apresentação dos resultados (ZANELLA, 2013). 

Assim, na tentativa de apontar um entendimento mais razoável acerca daquilo que 

compreendemos como metodologia, partimos esclarecendo o que seja o termo metodologia 

científica e apresentando a definição etimológica do termo. A palavra metodologia vem do 

grego “meta” = ao largo; “odos” = caminho; “logos” = discurso, estudo. A metodologia seria 

compreendida como uma disciplina que consistiria em estudar, compreender e avaliar os vários 

métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica. Poderia ser entendida como 

um nível aplicado, que examinaria, descreveria e avaliaria os métodos e técnicas de pesquisa 

que possibilitariam a coleta e o processamento de informações, visando ao encaminhamento e 

a resolução de problemas e/ou questões de investigação. Também sendo vista como a aplicação 

de procedimentos e técnicas que deviam ser observados para a construção do conhecimento, 

com o propósito de comprovar a sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Mais que isso, e em um outro ponto de vista complementar, a metodologia seria a 

explicação detalhada, rigorosa, minuciosa e exata de toda a ação a ser desenvolvida no caminho 

a ser seguido na pesquisa. Seria a explicação do tipo de pesquisa, do instrumento utilizado, do 

tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do trabalho entre eles, da forma de 

tabulação e análise dos dados coletados, enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de 

pesquisa. A metodologia seria formada das partes que descreveria o local, os sujeitos, o objeto 

de estudo, os métodos e as técnicas, que na maioria das vezes está descrito como procedimentos 

da pesquisa. Além disso, traria as limitações da pesquisa, e a forma que seria feito o tratamento 

dos dados (KAUARK; MANHÃE; MEDEIROS, 2010).  

Assim, após trazer em pormenores diferentes pontos de vista e conceitos atribuídos a 

metodologia científica, trazemos outras discussões que fazem parte do detalhamento de ações 

que seguimos em prol da realização de um trabalho científico e da procura da verdade dos fatos. 

Um destes pontos foi de fundamental importância e tornou-se motivo de diversos embates 

teóricos: a questão da neutralidade científica. Será realmente possível chegar a uma 

neutralidade científica? Mesmo se tratando de um pesquisador que esteja investigando uma 

realidade que faça parte e que esteja envolvido emocionalmente? 

Estes fatores comprometem e dificultam sobremaneira essa neutralidade científica, 

sobretudo nas ciências sociais, e isso se dá porque o cientista social trata de uma realidade que 

não lhe é alheia. Seus valores e crenças pessoais o informam previamente sobre os fenômenos 

estudados, o que faz com que o pesquisador seja mais do que um mero observador objetivo, 

mas sim, torne-se um ator envolvido no fenômeno (GIL, 2008). Neste sentido, o pesquisador 
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deve ter consciência sobre as possibilidades de interferências de sua formação moral, religiosa, 

cultural e de sua carga de valores e tradições, para que esses valores não influenciem a pesquisa 

além daquilo do que é aceitável e permitido, para poder garantir a cientificidade da pesquisa 

(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

Com este propósito e como forma de buscar o caminho da cientificidade seguimos um 

rol de cuidados que segundo Demo (2008, p. 34) nos levaria ao caminho da Ciência. Estes 

cuidados foram: a utilização dos critérios internos formais, que foi a preocupação com a forma 

do trabalho no que se refere à coerência do texto, ou seja, apresentamos um trabalho em que 

cada parte do texto estava em seu devido lugar, e a conclusão não apresentava-se em desacordo 

com o ponto de partida, além da preocupação com a consistência do texto, fizemos um trabalho 

devidamente embasado teoricamente a ponto de poder responder a qualquer questionamento e 

refutação que pudesse sofrer; o uso dos critérios internos não formais, que estariam relacionados 

com a necessidade da originalidade do texto e da apresentação de uma linguagem objetiva, o 

que proporcionou uma leitura desta realidade tal qual ela se apresentou; e, por fim, 

desenvolvemos um trabalho passível de passar pelos critérios externos, que seriam os 

julgamentos e as avaliações externas a que esta pesquisa foi submetida. 

Além da parte inicial e introdutória acerca do conceito de metodologia científica, 

acreditamos que seja necessário também apresentarmos a ideia de ciência e a teoria do 

conhecimento que seguimos. É importante ressaltar que adotamos a ciência e as teorias do 

conhecimento que tiveram como norteador o grande filósofo e teórico alemão Karl Marx, visto 

que buscamos analisar nosso problema com a luminosidade do método do materialismo 

histórico dialético proposto e usado por ele. De acordo com Borges e Dalbério (2007, p. 8): “o 

materialismo histórico dialético foi a ciência filosófica do marxismo que estudou as leis 

sociológicas que caracterizam a vida na sociedade, de sua evolução histórica e da prática social 

dos homens, no desenvolvimento da humanidade”. 

O método que fundamentou o pensamento marxista e que se propôs a interpretar a 

realidade, inclusive a realidade educacional, foi o lócus da nossa pesquisa. Assim, ao adotarmos 

este método tivemos o grande desafio e a necessidade de conhecer os mais variados elementos 

que envolviam a prática educativa, pois o uso desse método nos impôs a necessidade de 

compreendê-la da forma mais completa possível. Isso nos deu a segurança de traçar um 

caminho que permitisse filosoficamente e cientificamente compreender a realidade dada. 

É importante salientar que esse método provocou um processo de mudanças ao passo 

em que se propôs a descobrir as leis dos fenômenos que a investigação se ocupava, além de 

captar detalhadamente as articulações dos problemas, analisar as evoluções e rastrear as 
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conexões sobre os fenômenos que os envolviam. Seria o método de interpretação da realidade 

que proporcionaria uma visão de mundo e de práxis (prática articulada a teoria, desenvolvida 

com e através de abstrações do pensamento), considerando conceitos como materialidade e 

concreticidade (PIRES, 1997). 

Além disso, foi considerado essencial a determinação de relações através de análises. 

Essa relação seria tomada como a maneira ou modo como as feições e situações da realidade 

exterior seriam absorvidas pelo pensamento conhecedor e a maneira com que estes constituíam 

os objetos do conhecimento, se dispondo e compondo, em si e entre si, no espaço e no tempo, 

e a forma com que estas relações estariam presentes na realidade e nelas estariam incluídas. O 

pensamento trataria de apreender e representar mentalmente, constituindo o que entendemos 

por conhecimento (JUNIOR, 1973). 

Ao construir esse método, Marx teria colocado a dialética de Hegel de cabeça para baixo, 

pois Hegel trataria a dialética idealmente, no plano do espírito, das ideias, enquanto para Marx 

o mundo exigiria sua materialização. Assentando-se nesses conceitos de materialidade e 

historicidade o método ganhou o caráter material ao considerar a forma com que os homens se 

organizavam em sociedade e se reproduziam, e passou a ser visto historicamente ao observar a 

forma que os homens se organizavam através de suas histórias (JUNIOR, 1973). 

Segundo a lógica desse método, para se pensar a realidade seria possível aceitar a 

contradição, caminhar por ela e apreender o que dela seria essencial. Nesse caminho partiríamos 

do empírico (a realidade dada e aparente), e por meio de abstrações (reflexões, teorias) 

chegaríamos ao concreto, que seria o concreto pensado, síntese de múltiplas determinações. 

Assim, a diferença entre o empírico e o concreto seriam as abstrações do pensamento que 

tornaria mais completa a realidade observada. Não descartando a lógica formal, mas a 

utilizando-a como parte da lógica dialética (JUNIOR, 1973). 

Além disso, segundo Feijó (2015) é importante saber que o materialismo histórico 

dialético teve origem a partir da Ciência adotada por Marx que  conjugava o método científico 

da economia clássica inglesa, tendo Adam Smith e David Ricardo como referências, mas não 

deixou de lado as tradições científicas e filosóficas alemãs, o que resultou em uma Ciência 

complexa ao tentar unir duas matrizes de pensamentos tão distintas. 

Tratou-se de uma Ciência que possuiu muitos seguidores, mas que também era 

vigorosamente criticada, o que fez com que ela passasse por momentos de abandono e 

descrédito, e por outros momentos de releituras e reinterpretações que a ressuscitaria. Entretanto, 

é importante afirmar que o legado deixado por Marx promoveu uma variedade de reflexões no 

campo social em diversas áreas, o que fez com que ela fosse usada na análise de muitas 
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pesquisas.  Assim mesmo se tratando de uma extensão da economia clássica, com influências 

alemãs, apresentou novas preocupações e considerações de outras ordens. Pois, segundo as 

reflexões de Marx, o conhecimento deveria se tornar mais crítico e reflexivo, e deveria se propor 

a substituir o idealismo hegeliano pelo materialismo, que seria a base fundamental de seu 

método, através do qual poderia desvendar a realidade (FEIJÓ, 2015). 

Segundo Marx, o sujeito teria que se apoderar da matéria, em seus pormenores, analisar 

suas diferentes formas de desenvolvimento e encontrar as conexões que haveria entre elas. 

Assim, depois de concluir o trabalho de investigação seria possível descrever adequadamente 

o movimento do real, ficando espelhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisa (MARX, 

1968, p. 16). Em suma, a ideia de Ciência em Marx apresentou-se como um grande feito, pois 

buscava ser abstrata e analítica, mas também se remetia a fatos históricos, além de ter que ser 

testável e falseável. Devia ser uma Ciência que pensava filosoficamente, mas não se contentava 

com meras aparências. Objetivava possuir uma dimensão estética e literária, rica de criatividade, 

além de formadora de um conhecimento analítico e sintético, científico, crítico, teórico e prático 

(JUNIOR, 1973). 

Ao escolhermos a ideia de Ciência em Marx, e sobretudo ao decidirmos utilizar o 

método do materialismo histórico dialético, assumimos um grande desafio devido a sua 

complexidade, mas ao passo em que a usamos para analisar as ações desenvolvidas pela Política 

de Assistência Estudantil (POLAE), mais precisamente o Benefício Permanente para estudantes 

do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Contabilidade no período de 2016 a 2018, 

objetivando analisar a sua efetividade frente a garantia de acesso e permanência destes alunos 

na instituição de ensino, assim como a inclusão social, tivemos a possibilidade de adentrar e 

interpretar a realidade socioeconômica desses alunos, e descobrimos o que estava por traz de 

um cenário de diferentes e variadas situações de Vulnerabilidade Social. Esse entendimento se 

deu a partir do movimento do pensamento que nos mostrou as leis que faziam parte do processo 

de formação e constituição da sociedade, não deixando de considerar prioritariamente os fatos 

históricos.  

Assim, após trazer a parte conceitual do que consideramos como metodologia científica 

e indicar e explicar qual a ideia de ciência e método que adotamos, trazemos os pormenores da 

nossa metodologia, considerando as características no que se refere à forma de abordagem, aos 

seus objetivos, e aos procedimentos e técnicas de coleta de dados. 

A análise acerca das ações desenvolvidas pela Política de Assistência Estudantil, mais 

especificamente sobre o Benefício Permanente concedido aos alunos do Ensino Médio 

Integrado ao Técnico em Contabilidade, no período de 2016 a 2018, no contexto do Instituto 
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Federal do Piauí, Campus Teresina Central, foi realizada a partir de uma abordagem qualitativa, 

pois consideramos as opiniões, as expressões, os valores, as manifestações dos sujeitos  que 

foram  objetos de  nossa análise (MACÊDO, 2018). Além disso, essa forma de abordagem foi 

adequada aos nossos objetivos, visto que buscou compreender e aprofundar o fenômeno 

analisado na perspectiva dos participantes, que no caso foram os alunos contemplados com o 

Benefício Permanente,  aprofundando suas vivências, pontos de vista, e significados diante das 

experiências vividas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Com o intuito de melhor esclarecer a forma como surgiu a abordagem qualitativa, 

fizemos uma breve retrospectiva dos principais fatos históricos que nos falam sobre as 

transformações e o processo de crescimento e evolução dessa abordagem ao longo da história, 

para melhor entendermos sobre seu surgimento e suas características. O primeiro marco da 

pesquisa qualitativa foi associado ao romantismo, ao idealismo e as querelas metodológicas do 

término do século XIX, que buscavam uma metodologia autônoma ou compreensiva para as 

ciências do mundo da vida, e por meio do neokantismo procuravam estabelecer as fases 

evolutivas pregressas da sociedade europeia ocidental. Foram feitos estudos empenhados em 

descrever as precárias condições do modo de vida dos trabalhadores rurais, na era da 

industrialização, através de registros que mostravam as condições adversas da vida dos 

operários franceses, as condições dos trabalhadores ingleses, levantamentos descritivos dos 

pobres londrinos e alguns estudos ilustrativos da pobreza. 

Nesse momento, essas pesquisas serviram como denúncias das condições vividas e 

preconizadas por essas pessoas. Outros estudos europeus inspirados no evolucionismo de 

Darwin e Spencer procuraram os elos bionaturais e os espaços temporais do mundo da vida, 

desejando identificar as fases evolutivas que retomaram o passado ao momento presente, na 

busca das raízes arcaicas da vida humana (CHIZZOTTI, 2003).  

O segundo marco se deu na primeira metade do século XX, quando impulsionada pelos 

estudos socioculturais, a antropologia se constituiu em disciplina distinta da história e procurou 

estabelecer meios de estudar como viviam os grupos humanos, partilhando de suas vidas, no 

local onde viviam e como estes davam sentido às suas práticas e coesão ao seu grupo. O 

historicismo alemão trouxe os debates em torno da fundamentação das ciências do espírito, o 

domínio do mundo da vida enquanto objetivações que requeriam um esforço compreensivo e o 

desenvolvimento de uma metodologia das ciências histórico-sociais, o que abriu novas 

perspectivas analíticas para a investigação dos fatos humanos e sociais. Nesse momento novas 

disciplinas científicas se afirmaram, respaldadas na explicitação de suas fundamentações. A 

história, a antropologia, a sociologia e a educação se configuraram como novos campos de 
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investigação científica (CHIZZOTTI, 2003). 

O terceiro marco foi a fase áurea da pesquisa qualitativa, momento em que ela se 

consolida como um modelo de pesquisa. Nesse momento, os conceitos de objetividade, 

validade e fidedignidade foram reelaborados, procurando definir a formalização e a análise 

rigorosa dos estudos qualitativos. Houve um debate revigorado entre o método qualitativo e o 

quantitativo, com a contestação do modelo único de pesquisa, a crítica à hegemonia dos 

pressupostos experimentais, ao absolutismo da mensuração e à cristalização das pesquisas 

sociais em um modelo determinista, causal e hipotético-dedutivo. Reconheceu-se a relevância 

dos sujeitos, dos valores, e dos significados e intenções da pesquisa, afirmando a 

interdependência entre a teoria e a prática, a importância da invenção criadora, do contexto dos 

dados e da inclusão da voz dos atores sociais. 

A partir desse momento os pesquisadores qualitativos passaram a contestar a 

neutralidade científica do discurso positivista e afirmaram a vinculação da investigação com os 

problemas ético-políticos e sociais, declarando ser comprometidos com a prática, com a 

emancipação humana e a transformação social, aumentando as críticas aos postulados e 

exigências das pesquisas unicamente objetivas e mensuráveis. Também ganharam vigor os 

métodos clínicos de observação participante, a coleta partilhada de dados que davam voz aos 

silenciados e a interpretação significante que revelava o conhecimento supresso por uma 

concepção unitária de pesquisa (CHIZZOTTI, 2003). 

O quarto marco se deu nas décadas de 70 e 80, quando houve a ampliação dos 

investimentos públicos e privados no desenvolvimento das pesquisas. Com isso, surgiram novas 

orientações e paradigmas, o que refletiu na mudança de visão sobre a natureza da pesquisa e 

suas contribuições para a política e a prática, gerando uma profusão de iniciativas, métodos e 

técnicas de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, que promoveram o desenvolvimento 

das pesquisas na área da educação. As certezas positivistas são postas à prova, e autores com 

larga escala em pesquisas quantitativas reconheceram as virtualidades da pesquisa qualitativa 

(CHIZZOTTI, 2003). 

Neste novo contexto apareceram novos temas e problemas referentes à classe, gênero, 

etnia, raça, cultura, que provocaram novas questões teóricas e metodológicas aos estudos 

qualitativos. Houve uma confluência de tendências, disciplinas científicas, processos analíticos, 

métodos e estratégias que criaram um campo de debates sobre o estatuto da pesquisa. As 

pesquisas desvincularam-se dos referenciais positivistas e tenderam para o estudo de questões 

delimitadas, locais, buscando os sujeitos nos seus ambientes naturais em que viviam, nas suas 

interações interpessoais e sociais, nas quais consideravam os significados no processo de 
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construção da realidade. Houve uma fusão transdisciplinar das ciências humanas e sociais, cada 

autor passou a utilizar diversas disciplinas, buscando ampliar a legitimidade dos temas 

pesquisados com o conhecimento de diferentes disciplinas e traduzindo-as em várias formas 

inovadoras e criativas. Os textos científicos passaram a recorrer a diferentes gêneros literários 

para expor os significados extraídos de documentos práticos, simbólicos, como contos, relatos 

de campo, experiências pessoais, entre outras formas (CHIZZOTTI, 2003). 

 O quinto marco foi caracterizado pela globalização planetária do capitalismo e ascensão 

dos programas políticos neoliberais. A posição social do autor da pesquisa passou a ser marcado 

pela realidade social, toda observação passou a ser possuída de uma teoria, as pesquisas 

mostraram-se imersas no contexto político e a realidade circundante dos sujeitos envolvidos. A 

pesquisa tendeu a ser orientada para uma objetividade solidária ou passou a definir novos 

padrões de validade e legitimidade. Houve, enfim, um leque de questões teórico-metodológicas 

abertas pelos pesquisadores qualitativos que fertilizaram a discussão atual da pesquisa científica 

em ciências humanas e sociais.  

As pesquisas absorveram as temáticas do pós-modernismo a fim de revelar a 

originalidade criadora da investigação ou recorreram às sensibilidades para analisar as 

possibilidades estéticas dos estilos discursivos ou textuais da pesquisa. Observou-se que crescia 

a consciência e o compromisso de que a pesquisa seria uma prática válida e necessária na 

construção solidária da vida social, sempre mantendo o rigor e a objetividade, sem deixar de 

reconhecer que a experiência humana não poderia ser confinada aos métodos que se propunham 

tão somente a descrever os fatos (CHIZZOTTI, 2003). 

Assim, após ter conhecido melhor como se deu a formação e constituição da pesquisa 

qualitativa, voltamos a discorrer sobre o motivo pelo qual ela foi selecionada para ser a forma 

de abordagem para desvendar a nossa problemática de pesquisa. Um dos pontos que fez com 

que escolhêssemos a abordagem qualitativa foi o fato dela nos permitir uma postura 

investigativa mais flexível, o que fez com que nosso estudo ganhasse uma luminosidade em 

aspectos até então ocultos, não revelados pelos estudos quantitativos. Ademais, outro ponto 

importante foi o protagonismo dado aos sujeitos da pesquisa, que passaram a ser considerados 

como detentores de conhecimento, com a possibilidade de intervir nos problemas sociais. 

Além disso, a metodologia qualitativa nos possibilitou realizar uma análise e 

interpretação dos fatos considerando os aspectos mais profundos, o que nos permitiu a 

realização de uma análise mais detalhada sobre as investigações, os hábitos, as atitudes, as 

tendências de comportamentos e os costumes dos sujeitos estudados (MARCONI; LAKATOS, 

2004).  
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Assim, o fato de termos analisado a Política de Assistência Estudantil do IFPI utilizando 

uma abordagem de natureza mais subjetiva e que nos possibilitou dar voz aos sujeitos 

participantes, que nos relataram detalhes de suas realidades nos trazendo elementos novos para 

as nossas análises, assim como o fato de termos considerado os aspectos sociais, humanos, 

políticos e econômicos nesse processo nos fez desvendar pormenores até então desconhecidos  

o que deu a nossa pesquisa um tom de originalidade e inovação. Do ponto de vista dos objetivos, 

a pesquisa constituiu-se enquanto pesquisa descritiva e explicativa. Posto que em relação à 

pesquisa descritiva buscamos especificar as propriedades, as características e os perfis das 

pessoas ou comunidade que foram foco de nossa análise. Além de nos ter dado acesso com 

precisão aos ângulos e dimensões dos fenômenos, acontecimentos, contextos e situações 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 102). 

 Já o uso da abordagem explicativa nos possibilitou a identificação dos fatores que 

determinaram ou contribuíram para o acontecimento dos fatos. Posto que o conhecimento 

científico se assenta nos resultados oferecidos pelos estudos explicativos, sendo este estudo 

explicativo geralmente a continuação de outro estudo descritivo, pois a identificação dos fatores 

que determinam um fenômeno exige que ele esteja suficientemente descrito e detalhado (GIL, 

2008). Além disso, o uso dos estudos explicativos nos foi útil porque eles tiveram o interesse 

de explicar o porquê da ocorrência de determinados fatos e em quais condições eles se 

manifestaram, ou até desvendar por que duas ou mais variáveis estavam relacionadas 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 105). 

 Neste sentido, para que os objetivos da nossa pesquisa fossem cumpridos com 

satisfação adotamos estas duas formas de abordagem: primeiramente, a abordagem descritiva, 

pois com ela pudemos descrever as características e traçar um perfil dos alunos que foram 

selecionados como participantes do estudo, isto feito através das análises documentais dos 

questionários socioeconômicos preenchidos por eles no momento da seleção e pela auto 

descrição também realizada nas entrevistas de história de vida, que foi o principal instrumento 

utilizado na pesquisa. Por meio da pesquisa explicativa buscamos entender os fatores que 

determinaram os acontecimentos dos fatos e a forma com que eles se relacionavam. 

Tivemos como participantes da pesquisa cinco alunos egressos do curso Técnico 

Integrado ao Médio em Contabilidade, que receberam o Benefício Permanente no período de 

2016 a 2018, no Campus Teresina Central. Optamos pelos alunos do Curso Técnico Integrado 

ao Médio em Contabilidade no referido período porque identificamos, através dos questionários 

socioeconômicos respondidos por esses alunos, que eles apresentavam, em sua maioria, em 

diferentes situações de vulnerabilidade social, o que justificou a grande incidência de alunos 
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recebendo o referido benefício naquela época.  

Além disso, acho necessário ressaltar que o processo de seleção do Benefício 

Permanente se dá através da análise socioeconômica a partir da documentação entregue pelo 

aluno no processo de seleção, em que se considera as condições econômicas, as diferentes 

situações de vulnerabilidade social e os agravantes sociais enfrentados por aquele grupo 

familiar. Diante do objetivo proposto para esta pesquisa, julgamos ser mais oportuno selecionar 

como sujeitos alunos que de acordo com critérios determinados pela Assistência Social do IFPI 

estivessem em diferentes situações de vulnerabilidade social, ou seja, aqueles que naquele 

momento se mostraram em situação que mais necessitavam do Benefício Permanente para 

garantir o acesso à educação.  

Desta maneira, o cuidado foi de, ao definir os sujeitos participantes, considerarmos 

critérios de rigor, estratégicos, éticos e pragmáticos. Afora isso, levou-se em consideração ainda 

três fatores que ajudaram a determinar o número de casos a serem estudados na pesquisa: (a) a 

capacidade operacional de coletas e análises; (b) o número de casos que fosse suficiente para o 

entendimento do fenômeno “saturação de categorias”; (c) se havia facilidade ou dificuldade de 

acesso ao fenômeno, e se a coleta de informações era de muita ou pouca duração (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013). 

Assim, é importante ressaltar que foi selecionada uma amostra relativamente pequena, 

tendo em vista o instrumental de coleta de dados que utilizamos, que foi a entrevista de história 

de vida, que nos trouxe muitas informações a serem analisadas, em um pequeno intervalo de 

tempo, mas que foi suficiente para nos fazer entender o fenômeno proposto com riqueza de 

detalhes, corroborando com o que Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 403) destacam:  

Nos estudos qualitativos o tamanho da amostra não é importante do ponto de 

vista probabilístico, pois o interesse do pesquisador não é generalizar os 

resultados do estudo para uma população mais ampla. O que se busca na 

indagação é profundidade. 

 

O procedimento de coleta de dados adotado foi a história oral, que segundo Menegolo, 

Cardoso e Menegolo (2006, p. 2): “se configurou como um procedimento utilizado 

frequentemente em pesquisas históricas de educação”. Em relação à história e trajetória da 

História Oral no Brasil e no mundo, importantes batalhas foram travadas no sentido de difundir 

as pesquisas científicas que tiveram como enfoque as contribuições da memória trazidas pela 

História Oral. Alguns fatos foram emblemáticos e merecem ser citados como marcos nesse 

processo. 

No Brasil, podemos citar a criação do Programa de História Oral pelo Centro de 

Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas em 1975. Em 1994 ocorreu a 
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institucionalização da Associação Brasileira de História Oral (ABHO). No cenário 

internacional, em 1996 ocorreu o surgimento da Associação Internacional de História Oral 

(FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2019). Entretanto, segundo Joutard (1998), a inserção e 

desenvolvimento da História Oral aconteceu no decorrer do século XX, mais especificamente 

nos Estados Unidos, quando historiadores constituíram suas próprias instituições, fizeram 

lançamentos de revistas e realizaram diversos seminários sobre a temática em questão. Sendo 

importante ressaltar que esse método se desenvolveu mais amplamente a partir do advento do 

gravador nos anos 1950, nos Estados Unidos, posteriormente se difundindo para a Europa. 

Na Itália, antropólogos como De Martino, Bósio e o sociólogo Ferraoti, consideraram a 

História Oral como uma história alternativa em relação a todas as construções historiográficas 

a partir do escrito. Eles não concordaram com outros historiadores que tomavam a fonte oral 

como complemento da história escrita. Essa nova forma de pensar surgiu em meio aos conflitos 

e movimentos de feministas e sindicalistas em 1968. Na França, dois grandes projetos coletivos 

realizados em 1975 tiveram destaque: o primeiro centrado no debate sobre os arquivos orais da 

Previdência Social, e o segundo voltado para pesquisas sobre os etnotextos, reunindo diversos 

etnólogos, historiadores e linguistas (MATOS; SENNA, 2011). 

Na América Latina houve o desenvolvimento de áreas como a história política e 

antropologia por volta da década de 1970. Os anos 1980 foram propícios à História Oral, 

quando se difundiram reuniões internacionais, criando uma verdadeira associação de 

historiadores orais. Assim, ao final de todos esses fatos, muitos historiadores passaram a 

compreender a importância da história do tempo presente, para a qual as fontes orais são 

essenciais. Estruturou-se uma metodologia e uma organização teórica dentro do que passou a 

se chamar de História Oral (MATOS; SENNA, 2011). Segundo Menegolo, Cardoso e 

Menegolo (2006, p. 3): “A História Oral se configurou como um procedimento de coleta 

utilizado frequentemente em pesquisas históricas de educação, possibilitando ao pesquisador 

recorrer a outras fontes, aos documentos orais como elementos significativos no resgate de uma 

história”. 

Nesse sentido, o objetivo e uso desse procedimento foi trazer informações que iam além 

dos dados presentes em documentos, indo de encontro aos fatos vivenciados, o que  nos 

permitiu melhor entender e analisar o nosso objeto de estudo. O uso da História Oral 

possibilitou um estímulo ao processo de rememorar, consistiu num estudo cuja base 

metodológica concedeu à memória lugar de relevo, o que fomentou a exposição de lembranças 

individuais que acabou integrando e formando o universo coletivo. Além disso, teve como 

diferencial o fato de considerar alguns elementos desprezados nas pesquisas quantitativas, 



30 
 

como a observação das sensações, das percepções, dos enquadramentos, o significado dos 

silêncios e de alguns gestos e expressões, o rememorar das vivências que contribuíram para a 

formação de um imaginário e nos possibilitou o entendimento dos fatos e os elementos que 

faziam parte de sua constituição. 

Neste processo é importante ressaltar que o uso da memória ganhou um lugar de 

destaque e colocou em evidência não somente lembranças de certo indivíduo, mas de um 

indivíduo que estava inserido em um contexto familiar e social de forma que suas lembranças 

foram permeadas por inferências coletivas (MATOS; SENNA, 2011). 

Entretanto, é importante ressaltar que na área teórica a História Oral foi capaz de apenas 

suscitar, jamais de solucionar questões. Ela formula as perguntas, porém, não pode oferecer as 

respostas. As soluções e explicações devem ser buscadas na antiga Teoria da História. Somente 

ela é capaz de fazê-lo, pois se dedica, entre outros assuntos, a pensar os conceitos de história e 

memória, assim como identificar as complexas relações existentes entre ambos (FERREIRA; 

AMADO, 2006). 

Assim, tivemos que encontrar nossos encaminhamentos e soluções para as questões 

levantadas em áreas como a história, a sociologia, a antropologia, entre outras, que tiveram a 

capacidade de pensar de forma abstrata questões oriundas da prática, produzindo conceitos que 

por sua abrangência foram aplicados a situações análogas, iluminando e transformando a 

compreensão da própria prática, no caso específico do exercício da História Oral (FERREIRA; 

AMADO, 2006). 

Além disso, outro ponto de relevância para a nossa discussão e que constituiu um dos 

critérios para o uso dessa metodologia foi o destaque dado à oralidade. Pois, ao nos 

aproximarmos desse conceito tivemos acesso à espectros centrais da vida dos seres humanos: 

o processo de comunicação, o desenvolvimento da linguagem, a criação de uma parte 

importante da cultura e da esfera simbólica humana (FERREIRA; AMADO, 2006). 

É importante citar que o estudo da oralidade foi sendo ensaiado a partir da antropologia, 

no âmbito da pesquisa dos processos de transmissão das tradições orais, principalmente aquelas 

pertencentes a sociedades rurais, onde os modos de transmissão e conhecimento ainda 

transitavam de maneira relevante pelos caminhos da oralidade. Entretanto, a oralidade 

ultrapassou o campo específico da antropologia, e agora é objeto de estudos de outras 

disciplinas, como é o caso da corrente historiográfica denominada História Oral (FERREIRA; 

AMADO, 2006). 

A consideração do âmbito subjetivo da experiência humana foi parte central do trabalho 

desse método de pesquisa histórica, cujo propósito incluiu a ampliação, no nível social, da 



31 
 

categoria de produção dos conhecimentos históricos, pelo que também se identificou e 

solidarizou com muitos dos princípios da tão discutida história popular (FERREIRA; AMADO, 

2006). A História Oral compartilhou com o método tradicional as diversas fases e etapas do 

exame histórico. De início, apresentou uma problemática, inserindo-a em um projeto de 

pesquisa. Depois, desenvolveu os procedimentos heurísticos apropriados à constituição das 

fontes orais que se propôs produzir. Na hora de realizar essa tarefa, procedeu com o maior rigor 

possível ao controle e as críticas interna e externa da fonte constituída, assim como das fontes 

complementares e documentais. Finalmente, passou a analisar e a interpretar as evidências, e o 

exame detalhado das fontes recompiladas ou acessíveis (FERREIRA; AMADO, 2006).  

A História Oral foi reconhecida pela confluência multidisciplinar, assim como pela 

encruzilhada de caminhos, foi um ponto de contato e intercâmbio entre a história e as demais 

ciências sociais e do comportamento, especialmente com a antropologia, a sociologia e a 

psicologia. Outras disciplinas também deram contribuições específicas, como a linguística, com 

as técnicas para o processo da transcrição, o folclore com as técnicas de recopilação e tradições 

orais e a semiótica com os métodos para a análise dos conteúdos do discurso oral, entre outras. 

O interessante foi destacar a gradativa conformação multidisciplinar por inclusão e assimilação, 

crítica ou não, de temas, problemas, métodos e técnicas de trabalho de diversas disciplinas 

sociais (FERREIRA; AMADO, 2006). 

Nesse sentido, indo de encontro ao que foi exposto até aqui sobre a História Oral, 

chegamos à conclusão de que ela foi responsável não só pela abertura temática e metodológica 

por parte dos historiadores, mas também pela delimitação de uma tarefa histórica, tanto no que 

diz respeito ao objeto e ao sujeito de estudo, como às perspectivas e aos métodos de pesquisa, 

o que fez com que houvesse uma revalorização das fontes orais por parte dos historiadores 

(FERREIRA; AMADO, 2006). 

 Assim, após conceituar a História Oral e trazer alguns fatos históricos que foram 

marcantes para o processo de surgimento e sua afirmação como metodologia de pesquisa, 

citamos as modalidades nas quais ela se apresentou: (a) documentalista, em que a História Oral 

significava principalmente criar e organizar documentos transcritos, procedentes de entrevistas 

gravadas, (b) o estilo difusor populista, onde ela serviria como forma de divulgar a história 

daqueles que não foram registrados pela história oficial, nacionais ou internacionais, (c) estilo 

reducionista, em que ela foi usada apenas como complemento de outras metodologias, e (d) o 

estilo analista completo, que consideraria a fonte oral em si mesma e não só como mero apoio 

factual (MATOS; SENNA, 2011). 

Nesse sentido, podemos afirmar que cada modalidade apresentada enfatizaria e 
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conceberia formas distintas e particulares de abordagem e análises. Entretanto, aquela que mais 

se aproximou do objetivo da pesquisa em questão foi o estilo analista completo, pois as 

entrevistas foram consideradas na sua íntegra para desvendar as problemáticas propostas. Na 

prática, as fontes foram interpretadas, criticadas, e situam historicamente os depoimentos e as 

evidências orais (MATOS; SENNA, 2011). 

Ademais, além da parte inicial de sua formação e reconhecimento, é importante citar 

que a metodologia da História Oral apresentou algumas fragilidades e desafios a serem vencidos 

a fim de melhor dar respostas às pesquisas pretendidas. Um dos desafios foi reconhecer seus 

limites e suas fraquezas, que seriam as fraquezas da própria memória, sua formidável 

capacidade de esquecer, suas deformações, sua tendência para a lenda e o mito. Entretanto, com 

o passar dos tempos e com o uso dessa formidável metodologia foi percebido que eram 

justamente essas omissões, voluntárias ou não, suas deformações, suas lendas e os mitos que 

elas veiculavam que faziam com que os pesquisadores se introduzissem no cerne das 

representações, e permitissem a eles melhor compreender o vivido dos testemunhos e conhecer 

os motores da ação (FERREIRA; FERNANDES; ALBERTI, 2000). 

Outro desafio foi o de evitar a fragmentação da História Oral, considerando a 

diversidade de empreendimentos e a variação de metodologias. Foi importante saber que todos 

os empreendimentos têm sua utilidade e sua forma de legitimidade, assim como acreditamos 

que todos, até mesmo aquelas pessoas mais modestas, têm muitas contribuições a oferecer 

(FEEREIRA; FERNANDES; ALBERTI, 2000). 

Por fim, o último desafio enfrentado pela História Oral foi a utilização das novas 

tecnologias. É certo que as inovações tecnológicas foram  utilizadas para facilitar a organização 

e o desenvolvimento dos trabalhos e resultados obtidos com a História Oral. Como exemplo é 

possível destacar que graças às redes de informatização podemos facilmente indexar e 

reencontrar numerosos acervos de arquivos orais, localizar as pesquisas em andamento e 

dialogar com outras pesquisas semelhantes para que essas histórias conversem entre si, e se 

complementem ao reconstituir a história (FERREIRA; FERNANDES; ALBERTI, 2000). 

Sendo assim, mais uma vez ressaltamos a importância de termos escolhido e usado a 

História Oral como procedimento de coleta de dados. Isso se deu porque propomos estudar um 

fato que possuía pouco material produzido acerca da temática e, portanto, o uso da história oral 

nos possibilitou a produção de novos conhecimentos, usados para a análise do nosso problema. 

Além disso, a História Oral fez com que pudéssemos dar voz a sujeitos até então desconhecidos, 

excluídos e marginalizados, e que muito tinham a dizer sobre suas situações de vulnerabilidade 

social e o significado da Política de Assistência Estudantil do IFPI frente à essas situações. 



33 
 

É oportuno dizer que, considerando os propósitos de nossa pesquisa, realizamos com os 

alunos selecionados entrevistas de história de vida, que possuem como centro de interesse o 

próprio indivíduo na história, trazendo sua trajetória desde a infância até o momento em que 

falam, passando pelos diversos acontecimentos e conjunturas que presenciou, vivenciou ou de 

que teve conhecimento (ALBERTINI, 2013). 

Nesse sentido, buscamos obter o ponto de vista dos sujeitos, assim como apreender e 

compreender a vida conforme ela era relatada e interpretada pelo próprio ator. O objetivo era 

ouvir o que o sujeito teria a dizer sobre ele mesmo, o que ele acreditava que fosse importante 

sobre sua vida e, a partir daí, filtrar o que seria útil para o entendimento e análises propostas no 

nosso estudo (SPINDOLA; SANTOS, 2003). 

Outro ponto que também foi de grande importância para a escolha da história de vida 

para nossa metodologia de pesquisa foi o fato dela ressaltar o momento histórico vivido pelo 

sujeito. Os relatos individuais nos traria uma temporalidade que nos remeteria ao tempo 

histórico, dinâmico, e apreenderia as estruturas de relações sociais e os processos de mudança, 

e a dialética, onde teoria e prática estariam constantemente colocadas em confronto durante a 

investigação. Isso nos possibilitou uma leitura da vida das pessoas, penetrando em suas 

trajetórias históricas e compreendendo a dinâmica das relações que estabeleceu ao longo de sua 

existência (SPINDOLA; SANTOS, 2003). 

É importante salientar que as entrevistas de história de vida nos delegaram bastante 

tempo e disponibilidade para a coleta de todos os depoimentos, tendo em vista que este tipo de 

entrevista traz relatos do entrevistado desde a fase de sua infância até a data em que foi realizada 

a entrevista. O fato de termos escolhido as entrevistas de história de vida  se deu, também, 

porque consideramos que  a comparação das trajetórias de vida dos nossos entrevistados seria 

muito enriquecedora para as nossas análises. 

As entrevistas foram feitas e gravadas pelo google meet, pois, infelizmente, devido ao 

momento em que estamos vivendo de pandemia do COVID-19, e de acordo com as orientações 

de manutenção de distanciamento social, usamos este aplicativo para a realização dessa etapa 

com os maiores cuidados para resguardar a saúde de todos os participantes. 

Entretanto, mesmo à distância, esse aplicativo nos possibilitou gravar as falas e 

observar as expressões, os gestos e até as omissões e silêncios. Com a gravação foi possível  a 

produção de documentos, o que nos  proporciona a possibilidade de  retornar às fontes sempre 

que necessário, na montagem de acervos de depoimentos, na autenticidade de trechos 

transcritos e na análise das entrevistas.  

As entrevistas de história de vida versaram sobre temas distintos e levantaram os 
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seguintes questionamentos: (Q01) Fale um pouco sobre quem é você? Qual a sua origem?; 

(Q02) Em linha gerais, quais as lembranças que você tem da sua vida desde sua infância até o 

presente?; (Q03) Descreva a situação socioeconômica de sua família ao longo dos anos; (Q04) 

A Política de Assistência Estudantil, sobretudo o Benefício Permanente, teve algum significado 

no seu processo de ensino e formação no curso técnico integrado em contabilidade no IFPI? E 

teve outros significados a mais? Quais?; (Q05) O recebimento do Benefício Permanente trouxe 

alguma mudança na sua realidade socioeconômica e da sua família? Quais?; (Q06) Você tem 

alguma crítica sobre a POLAE (Política de Assistência Estudantil do IFPI)? 

As entrevistas foram guiadas por um roteiro geral e por roteiros individuais. O roteiro 

geral serviu como base para a elaboração dos roteiros individuais e, posteriormente, de 

instrumento de avaliação dos resultados da pesquisa. Como o próprio nome sugere, o roteiro 

geral é amplo e abrangente, continha todos os tópicos a serem considerados na realização de 

cada entrevista, garantindo a relativa unidade do acervo produzido. Já os roteiros individuais 

foram resultado do cruzamento do roteiro geral com os dados levantados sobre a biografia do 

depoente, a partir dos quais surgiram lacunas, que se tornaram o direcionamento principal de 

nossas entrevistas (ALBERTINI, 2013). 

Além do roteiro geral e dos roteiros individuais, tivemos dois outros tipos de registros 

de acompanhamento das entrevistas, que foram de fundamental importância ao processo: a 

ficha da entrevista e o caderno de campo. A ficha de uma entrevista é um instrumento de 

controle das diversas etapas pelas quais passou um depoimento até ser liberado para o público. 

Nele os dados variavam a depender dos objetivos da pesquisa e dos critérios estabelecidos para 

o processamento, mas, via de regra, possuía nome, endereço, telefone do entrevistado, e o tipo 

de entrevista (ALBERTINI, 2013). 

Já o caderno de campo foi elaborado por nós pesquisadores responsáveis pela entrevista, 

e nele registramos todo tipo de observação a respeito do entrevistado e da relação estabelecida 

com ele, desde o primeiro contato, as descrições sobre como decorreram as sessões de entrevista, 

se houve algum problema na gravação, comentários feitos em momento de pausa da gravação, 

a evolução da relação entre entrevistador e entrevistado, eventuais alterações do local da 

entrevista e outras mudanças pertinentes e que pudessem alterar a coleta das informações 

(ALBERTINI, 2013). 

Quando as entrevistas foram encerradas fizemos a passagem das entrevistas para a 

forma escrita através da transcrição e da conferência da fidelidade das informações. Além disso, 

criamos um instrumento de auxílio à consulta (sumário e índice temático) que facilitou o acesso 

às informações (ALBERTINI, 2013). 
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É importante ressaltar que além do uso da História Oral, utilizamos da pesquisa 

bibliográfica e da pesquisa documental, pois fizemos a revisão bibliográfica de uma série de 

autores que já haviam tratado sobre o tema em questão e analisamos alguns documentos, como: 

o documento base da Política de Assistência Estudantil do IFPI, a cartilha que foi criada sobre 

esta política institucional, os questionários socioeconômicos respondidos pelos alunos que 

foram escolhidos como participantes da pesquisa, e alguns relatórios produzidos pelos 

profissionais do Serviço Social sobre o desenvolvimento das ações realizadas e referentes a 

Assistência Estudantil. 

 A feitura desse trabalho teve por base as definições e especificações elencadas sobre 

este tipo de metodologia, que cita que: a pesquisa bibliográfica é entendida como aquela 

desenvolvida a partir da análise de materiais já elaborados, constituídos na maioria das vezes 

de livros e artigos científicos, que proporcionam ao pesquisador uma gama de informações que 

ele não teria acesso através de pesquisas diretas.  Já a pesquisa documental, mesmo realizando 

a análise de documentos, vale-se de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, 

podendo ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 2007). 

Neste sentido, consideramos que o levantamento bibliográfico foi de fundamental 

importância, tendo em vista que a investigação exaustiva do objeto de estudo em fontes 

primárias e secundárias, com o objetivo de obter uma base firme de conhecimento do tema, nos 

garantiu a qualidade do nosso trabalho. É através do conhecimento e estudo do material 

disponível em arquivos, bibliotecas e outras instituições que os pesquisadores se preparam para 

melhor desempenhar todas as atividades vinculadas à produção das futuras entrevistas. Mesmo 

quando o pesquisador escolhe um tema sobre o qual nada tenha sido escrito e cujos membros 

não costumavam registrar sua atuação em documentos ou outras fontes escritas, este 

pesquisador deve procurar trabalhos feitos com a temática aproximada da que pretende estudar 

para que possa se familiarizar sobre o assunto e desvendar outras fontes de dados para sua 

pesquisa (ALBERTINI, 2013). 

É importante considerar que a ampliação e o aprofundamento do conhecimento sobre o 

tema foram importantes para a produção dos documentos da História Oral,  pois com base 

nessas informações foi possível a realização dos roteiros das entrevistas, assim como facilitou 

o tratamento dado ao material resultante desse processo, pois esses conhecimentos nos 

orientaram sobre a melhor forma de buscar os depoimentos e obter respostas significativas, 

incidindo também sobre as análises das entrevistas (ALBERTINI, 2013). 

Tendo em mãos tanto os dados coletados nas pesquisas bibliográficas e documental, 

como os dados oriundos das entrevistas realizadas com os cinco alunos egressos do curso Médio 
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Integrado ao Técnico em Contabilidade, no período de 2016 a 2018 do Instituto Federal do 

Piauí, pudemos analisar o problema de pesquisa proposto e relatar os resultados das análises, 

comprovando ou refutando as hipóteses levantadas no início da pesquisa. 
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3 A POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM A POLÍTICA 

DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 

Quando falamos em Política Educacional é importante ressaltar que o modelo de política 

que é adotado em determinado período depende do projeto societário que pretende se implantar, 

ou que está em curso em cada momento histórico, e da conjuntura política que faz parte deste 

cenário, uma vez que o processo educativo é um grande formador de aptidões e 

comportamentos que são necessários à legitimação dos modelos sociais e econômicos em 

processo (AZEVEDO, 2001). 

Neste sentido, para que tenhamos um melhor entendimento acerca da Política de 

Educação no Brasil é necessário fazer um pequeno resgate histórico dos principais 

acontecimentos que fizeram parte da história e foram fundamentais à constituição desta Política. 

No período colonial brasileiro (1500-1822), não existia nenhuma política educacional no País. 

Os jesuítas eram os responsáveis por  catequizar e ofertar alguma instrução, mais precisamente 

aos indígenas, sobretudo as orientações de cunho religioso. A grande maioria da população 

brasileira era analfabeta. Somente as pessoas mais abastadas tinham acesso à educação que ,em 

geral, era oferecida fora do Brasil.  

Somente em 1808, com a vinda da Família Real para o Brasil, é que foram criadas 

algumas estruturas educativas no país. Entretanto, o objetivo era tão somente atender às 

necessidades da Corte. Mesmo após a Independência do Brasil, o governo não demonstrou 

interesse em construir um sistema educacional próprio, pois nesse período priorizava-se tão 

somente os aspectos econômicos em detrimento dos demais aspectos sociais e educacionais 

(GIRON, 2018). 

No período de 1911 a 1930, conhecido como República Velha, com o objetivo de 

acalmar alguns protestos e revoltas sociais influenciados pelas ideias liberais, assim como com 

a pressão por ampliar os direitos de voto, as primeiras instituições públicas foram criadas, 

surgindo também os princípios federativos definidos na Constituição de 1891 que atribuiu à 

União à incumbência da Educação Superior e Secundária e aos Estados a Educação Elementar 

e Profissional, o que promoveu a descentralização do Ensino e a confirmação de uma educação 

elitista, pois a Educação Secundária era destinada à uma pequena elite e tinha um caráter 

propedêutico, enquanto a Educação Elementar era destinada às classes menos favorecidas 

(GIRON, 2018). 

Por meio desta Carta Magna, a Educação passou a ser vista como um direito de todos 
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os brasileiros. No entanto, nesse período o governo não criou mecanismos que pudessem 

garantir a sua efetividade, pois deixou para a iniciativa privada o papel de atender às demandas 

educacionais (GIRON, 2018). 

Com a Primeira Guerra Mundial, os fenômenos da industrialização e da urbanização 

fizeram com que se formasse uma nova burguesia urbana, que passou a exigir do governo o 

acesso a uma educação acadêmica e elitista. Por outro lado, o operariado também passou a 

exigir o mínimo de escolarização. Isso provocou conflitos que desencadearam diversos 

movimentos políticos e culturais, tendo destaque o Escolanovismo, movimento pedagógico 

ocorrido na educação no final do século XIX que propunha criar escolas novas que 

propiciassem uma educação integral (intelectual, moral e física). Porém, como essas novas 

ideias e experiências educativas implicavam em custos mais elevados do que o da escola 

tradicional, estas ficaram restritas apenas na forma de escolas experimentais destinadas a 

pequenos grupos da elite (GIRON, 2018). 

Com a revolução de 1930 criou-se um movimento de efervescência ideológica que 

provocou importantes transformações no campo educacional, parecia que finalmente o país 

tinha acordado para a importância da educação e da necessidade da garantia desse direito a 

todos (SOUZA, 2019). Neste sentido, em 1931 foi criado o Ministério da Educação (MEC)  e 

as Secretarias de Educação dos Estados, e em 1932 surgiu o Movimento dos Pioneiros da 

Educação Nova, que reivindicavam a laicidade do ensino público, a gratuidade, a 

obrigatoriedade e a coeducação. Nesta mesma época surgiram vários outros projetos relativos 

à educação que fez com que na Constituição de 1934 fosse incluído na Carta Magna um capítulo 

exclusivo sobre a educação, no qual o governo passou a assumir as seguintes atribuições: 

A função de integração e planejamento global da educação; a função 

normativa para todo o Brasil e todos os níveis educacionais; a função supletiva 

de estímulo e assistência técnica e a função de controle, supervisão e 

fiscalização (PILLETTI, 1997, p. 81-82). 

 

Entretanto, em 1937 tivemos um retrocesso, pois as discussões e reinvindicações que 

foram incorporadas à Constituição de 1934 foram consideravelmente enfraquecidas e alguns 

pontos  suprimidos pela nova Constituição. O Estado passou a evidenciar o caráter dual da 

educação, em que para a classe dominante era ofertado o ensino público ou particular e aos 

trabalhadores desfavorecidos restava apenas o ensino profissionalizante (SOUZA, 2019). Com 

o fim do Estado Novo, o país retornou à normalidade democrática e passou a adotar uma nova 

Constituição. A Carta Magna de 1946 estabeleceu que  a educação fosse  direito de todos e que 

deveria ser ministrada pelos poderes públicos, embora livre a iniciativa privada. Como forma 

de tentar assegurar esse direito, a Constituição destinava a esse fim 10% da União e 20% do 
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orçamento dos estados, que mesmo sendo insuficiente foi um grande marco na tentativa de 

assegurar esse direito. A partir de então, até a aprovação da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1961 foram 13 anos de muita luta por uma escola pública e 

gratuita, havendo numerosas campanhas com a participação popular que reivindicavam a 

ampliação e a melhoria do atendimento escolar, na busca da consolidação do direito à Educação 

(SOUZA, 2019). 

No período ditatorial pautado na repressão e na privatização do ensino houve a 

continuação dos privilégios dados à classe dominante, a quem era oferecido um ensino de 

qualidade, deixando de fora as classes populares. Houve a oficialização do ensino 

profissionalizante e a adoção do tecnicismo pedagógico, que objetivava tão somente atender às 

necessidades do mercado, visando transformar pessoas em objetos de trabalho, que geraria 

muito lucro e, principalmente, que tornasse essas pessoas passivas diante das arbitrariedades a 

que eram submetidas (SOUZA, 2019). 

Com a Lei de n. 5.540/68 o governo promoveu a Reforma Universitária e adotou as 

seguintes medidas: instituiu  o vestibular classificatório para acabar com  os excedentes; deu à 

universidade um modelo empresarial; organizou as universidades em unidades praticamente 

isoladas, e multiplicou as vagas em escolas superiores particulares (PILLETTI, 1997). Com a 

promulgação dessa lei visualizamos na prática o modelo tecnicista do ensino, a organização em 

prol da formação de uma mão de obra especializada à espera das grandes multinacionais, assim 

como a contenção de gastos por parte do governo através da expansão das universidades 

privadas. 

Um outro grande marco deste ano de 1968  foi a criação do Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que custeou vários programas que objetivavam 

proporcionar mais autonomia às escolas, supriu as carências e ofereceu aos alunos melhores 

condições de acesso e permanência na escola, além de possibilitar  o desenvolvimento de suas 

potencialidades (SOUZA, 2019). Com a Lei de n. 5.692/71 houve a reformulação do ensino do 

1º e do 2º grau. A partir de então o 1º grau passou a ser ministrado em 8 anos e foi dedicado à 

educação geral, e o  2º grau passou a ser obrigatoriamente profissionalizante. Além disso, houve 

o aumento das matérias obrigatórias em todo o território nacional e as disciplinas mais críticas 

e reflexivas deixaram de ser ministradas no 2º grau. 

Neste ponto, mais uma vez, observamos que o sistema de educação brasileiro presou 

por seguir os ditames advindos do sistema capitalista neoliberal, dando continuidade à educação 

tecnicista, o que impossibilitou a muitos, principalmente àqueles oriundos de famílias mais 

humildes, a possibilidade de ascender socialmente, assim como impediu que esses tivessem 
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acesso a uma formação integral que os possibilitaria ser cidadãos críticos e reflexivos diante da 

realidade social imposta. Com a Constituição de 1988 grandes modificações ocorreram na 

educação brasileira, pois pela primeira vez foi promulgada uma Constituição que cuidava  da 

educação e do ensino de forma especial ao se referir à direitos, aos deveres e ao elencar os 

princípios norteadores de suas ações (SANTOS, 1999). 

Segundo Aranha (1996, p. 223), dentre as principais mudanças ocorridas no âmbito 

educacional podemos citar: 

1. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos de ensino; 

2. O ensino fundamental obrigatório e gratuito; 

3. O atendimento em creches e pré-escolas para crianças de 0 (zero) a 6 

(seis) anos; 

4. A valorização dos profissionais do ensino com planos de carreira para 

o magistério público. 

 

Além disso, com a Constituição de 1988 foi criado a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que junto com a nova 

Constituição deram suporte legal para que o direito a uma educação de qualidade fosse 

realmente consubstanciado, ao propor uma formação integral ao indivíduo que lhe 

proporcionaria um olhar crítico e consciente sobre si e sobre a sociedade que fazia parte. Em 

complemento às legislações anteriores, em 1996 o governo elaborou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), que estabeleceu diretrizes para a estruturação e reestruturação dos currículos 

escolares de todo o Brasil, na busca da cidadania do aluno e de uma escola realmente de 

qualidade (SOUZA, 2019). 

Apesar de considerar que a Política de Educação no Brasil ainda tem muito a fazer em 

prol da oferta de uma educação de qualidade e que seja garantida a todos os brasileiros de forma 

equânime, não podemos negar que já foram dados muitos passos nesse caminho. Dentre esses 

feitos podemos citar, por exemplo, que em 2005, com a finalidade de democratizar o acesso ao 

ensino superior, foi aprovada a Lei n. 11.096 que instituiu o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), que concedeu bolsas de estudo em instituições particulares para estudantes de 

escola pública de baixa renda e/ou estudantes de escolas particulares na condição de bolsistas, 

utilizando como referência a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Também foi 

criado o  Sistema de Seleção Unificado (SISU), que pretendia substituir os exames tradicionais 

das universidades públicas e selecionar os estudantes com base na nota do ENEM (SOUZA, 

2019). 

Em 2007 foi publicada a lei referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), a maior fonte de 
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recurso destinado à educação brasileira. Os recursos eram distribuídos a depender do 

quantitativo dos alunos matriculados nas redes estaduais e municipais estabelecidos pelo censo 

escolar. Também em 2007 houve o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), que por meio de inúmeros programas objetivava suprir as deficiências e carências da 

educação e superar as suas limitações (SOUZA, 2019). 

Entretanto, todos esses programas e projetos que já foram feitos com a finalidade de 

oferecer condições de acesso, permanência e sucesso acadêmico, principalmente aos alunos de 

baixa renda, ainda se mostram insuficientes para reverter as condições de desigualdade social 

que assolam a grande maioria da população brasileira. Isso acontece porque nem todos os níveis 

de ensino são assegurados como universal, principalmente o acesso ao ensino superior, que por 

não possuir a prerrogativa de universalidade, não é garantido a todos (SOUZA, 2019). 

É neste momento que se sobressaem as diferenças econômicas, sociais e culturais. O 

que faz com que uma parcela considerável da população tenha dificuldades de acessar e 

permanecer no interior das instituições de ensino. Isso aconteceu inclusive nas instituições 

públicas de ensino, onde, apesar do ensino ser gratuito, para que os alunos possam usufruir de 

maneira satisfatória das possibilidades que lhes são oferecidas dentro das instituições, deve-se 

dispor de condições mínimas para a manutenção desses alunos em seus referidos cursos, o que 

indica a necessidade de moradia, alimentação e transporte, entre outras necessidades. Essa 

realidade provoca a necessidade da instituição de uma política que financie as despesas e as 

necessidades dos alunos de baixa renda. É neste momento que a sociedade urge por uma Política 

Pública que de fato assista a essas necessidades, através da Política de Assistência Estudantil 

(SOUZA, 2019). 

Esta Política configurou-se como ações do Estado com o objetivo de superar as 

desigualdades de acesso, evitar a evasão escolar, garantir a permanência dos alunos e levá-los 

ao êxito acadêmico nas instituições de ensino por meio de programas e  benefícios sociais e do 

acompanhamento dos alunos (SOUZA, 2019). Ao longo dos anos e no transcorrer do tempo, a 

Política de Assistência Estudantil se apresentou de diferentes formas e passou a fazer parte mais 

efetivamente do cenário político e social e, sobretudo, ganhou espaço no cenário educacional, 

principalmente após o processo de redemocratização do nosso país. 

Como forma de conhecer um pouco da história da política da Assistência Estudantil, 

trouxemos os principais fatos históricos que fizeram parte do seu processo de conformação. 

No Brasil, as primeiras medidas realizadas de assistência aos estudantes ocorreram no 

Rio de Janeiro em 1929, com a criação da casa do estudante do Brasil, que se destinava a 

atender os filhos de famílias carentes (ARAÚJO, 2007). Entretanto, as práticas de Assistência 
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Estudantil se intensificaram a partir da década de 1930, quando foram criadas as primeiras 

universidades brasileiras do século XX, momento em que, sob o governo de Getúlio Vargas, 

houve o aumento da industrialização e modernização das cidades e, consequentemente, a 

necessidade de qualificação da mão de obra (DUTRA; SANTOS, 2017). 

Houve uma intensificação da Assistência no momento em que esta teve seu primeiro 

artigo em uma Constituição, no ano de 1934, no artigo 157, que previa a doação de fundos aos 

estudantes necessitados por meio da concessão de materiais escolares, bolsas de estudo, 

assistência alimentar, dentária e médica (KOWALSKI, 2012). A Assistência Estudantil teve 

uma grande vitória ao se tornar artigo da Constituição e ganhar força de lei, ao propor assistir 

às necessidades daqueles que dependiam dela para permanecer e ter sucesso acadêmico. 

O ano de 1937 foi um marco no processo histórico da assistência por ter sido o ano em 

que surgiu a União Nacional dos Estudantes (UNE), que foi fruto da mobilização dos membros 

da casa do estudante do Rio de Janeiro, apoiados pelo Ministério da Educação, durante a 

realização do 1º Conselho Nacional dos Estudantes, e que se tornou palco de muitas lutas e 

reinvindicações em prol da garantia do direito à educação de muitos estudantes (DUTRA; 

SANTOS, 2017). Em 1946, a Assistência Estudantil foi ainda mais consolidada no artigo 172 

da nova Constituição, onde afirmava: “Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços 

de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência 

escolar” (BRASIL, 1946).  

A década de 1960 foi marcada por conquistas e retrocessos no cenário da Assistência. 

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação trouxe no seu Título XI o termo “Assistência 

Social Escolar”, o que garantiu à assistência características de direito, e não somente de mero 

assistencialismo. Em contrapartida, em 1964 houve um grande retrocesso: sobre os ditames da 

ditadura militar, a UNE passou a ser perseguida e sua representatividade foi retirada através da 

Lei Suplicy de Lacerda, passando a atuar na ilegalidade, o que fez com que essa entidade 

perdesse força diante da luta pelos direitos estudantis (DUTRA; SANTOS, 2017). 

Na década de 1970 foram realizadas ações com a intenção de estruturar a Assistência 

Estudantil em todo o país. Houve a instituição do Departamento de Assistência Estudantil 

(DAE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Esse departamento tinha o objetivo de 

instaurar políticas públicas assistenciais voltadas para os estudantes universitários, garantindo 

moradia, alimentação, assistência médica e odontológica (DUTRA; SANTOS, 2017). Mas, nos 

governos seguintes o DAE foi extinto (KOWALSKI, 2012). 

Na década de 1980 houve o fim da ditadura militar, e o Brasil ingressou em um período 

de redemocratização, resultando, assim, na Constituição Federal de 1988. Neste momento, 



43 
 

várias políticas públicas surgiram e outras existentes foram consolidadas, inclusive as políticas 

educacionais. A partir de então  a educação, passou a ser um direito de todos e um dever do 

Estado e da Família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

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

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

É nesse contexto que surge o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), tendo como finalidade o fortalecimento das 

políticas estudantis dentro das universidades brasileiras. Desde sua criação houveram avanços 

significativos relacionados a essa política. O Fórum foi responsável por discutir, elaborar e 

propor ao MEC políticas de apoio aos estudantes (FONAPRACE, 2012). 

Ainda com a contribuição do FONAPRACE, em 2001 foi criado o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil, e em 2007, junto com o MEC, iniciaram o processo de criação do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído pela portaria normativa nº 

39 de 12 de dezembro de 2007. Essa foi uma grande vitória na história de luta pela Assistência 

Estudantil (AE) no Brasil, ao ver a concretização da incorporação dessa pauta pela agenda 

governamental (DUTRA; SANTOS, 2017). No governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

o PNAES foi transformado em Decreto-Lei de n. 7.234 de 10 de julho de 2010, e tinha como 

objetivo as seguintes ações: 

I – Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 

superior pública federal; 

II – Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência 

e conclusão da educação superior; 

III – Reduzir as taxas de retenção e evasão; 

IV – Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 

2010). 

 

Assim, a partir desse decreto começou a se configurar a Política de Assistência 

Estudantil, que surgiu como uma forma de garantir o cumprimento do direito fundamental e 

social presente no texto da Constituição Federal de 1988, que é o da educação. Por se tratar de 

um direito fundamental, é inalienável, universal, indisponível e imprescritível. Além disso, é 

uma cláusula pétrea, o que significa que não pode ser violado, nem mesmo por emenda 

constitucional. A educação, por se tratar de um direito social, busca criar condições de 

igualdade e oportunidades para todos, devendo ser ofertada à maior quantidade de pessoas, e 

beneficiando especialmente aqueles que estejam em situação de desigualdade social, 

vulnerabilidade social e risco social, buscando a igualdade material. A igualdade material é 

considerada como a realização de medidas que sejam direcionadas para as pessoas ou grupos 

que se encontram em situação de desvantagem, com o objetivo de superar os obstáculos para o 
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acesso aos bens, vantagens e diversas formas de direitos (CROSARA; SILVA; OLIVEIRA, 

2020, p. 30). 

Além disso, por se tratar de um direito fundamental, tem função significativa na 

construção de um Estado Democrático de Direito e no cumprimento dos seus objetivos 

constitucionalmente previstos. Portanto, isso obriga o Estado a fornecê-la de modo a abranger 

a maior quantidade de pessoas, além da necessidade de criar políticas de acesso e permanência 

que permitam a todas as pessoas, independente da situação social ou econômica que se 

encontrem, em especial os grupos mais vulneráveis, a fruição desse direito (CROSARA; 

SILVA; OLIVEIRA, 2020, p. 30). 

É nesse cenário que a Política de Assistência Estudantil ganha um lugar de destaque na 

busca da materialização do direito à Educação, e não pode ser desconsiderado, nem tampouco 

negligenciado. A assistência estudantil passa a se configurar como um  importante mecanismo 

de garantia de acesso, permanência e conclusão da educação superior, tanto nas Universidades 

Federais, como nos Institutos Federais de Educação, na medida em que fornece aos estudantes 

economicamente vulneráveis melhores condições no percurso acadêmico. Isso porque é uma 

política que busca minimizar os obstáculos e afastar quaisquer barreiras que  impeçam o pleno 

exercício do direito fundamental à educação.  

Entretanto, mesmo ao fazer parte dos direitos constitucionais e tendo conhecimento e 

ciência da importância e relevância da Política de Assistência Estudantil para a materialização 

do direito à educação de muitos brasileiros, essa ainda não se configurou enquanto uma Política 

de Estado, pois o único documento que a instituiu foi o PNAES, que por meio da portaria 39, 

que entrou em vigor em 2008, e em 2010 foi editado por meio do Decreto nº 7.234/2010, 

estabeleceu os parâmetros para que as Instituições de Ensino Superior implementassem a 

assistência estudantil. O fato desse decreto presidencial não ter passado pelo debate 

democrático perante o poder legislativo torna-o extremamente frágil, visto que a qualquer 

momento pode ser modificado e até mesmo revogado (CROSARA; SILVA; OLIVEIRA, 2020, 

p. 36). Sendo assim, é importante que seja aprovado um projeto de lei que torne a política de 

assistência estudantil uma política de Estado e, mais que isso, que esse garanta todas as 

coberturas e assistências já propostas, e as amplie cada vez mais, a ponto de oferecer 

atendimento a todos que dela precisem. 

Mas, para que isso de fato possa acontecer, essa política deve seguir alguns passos que 

a levará a realização dos seus objetivos. Em primeiro lugar, é importante que se crie uma 

Política Nacional de Assistência que esteja sustentada em um  diagnóstico prévio de demandas, 

que coordene ações, projetos e políticas em um campo específico de ações. Além disso, essa 
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política deve dizer quais as razões fundamentais de sua existência na medida em que reconheça 

a existência de um determinado problema público, que terá nessa política o caminho de sua 

solução (CROSARA; SILVA; OLIVEIRA, 2020, p. 36). 

Ademais a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) deve envolver 

necessariamente inter-relações com as demais políticas educacionais, em especial com as 

legislações contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996) e no 

PNE – Plano Nacional de Educação previsto na Lei n. 13.005/2014, sobretudo no que se refere 

à meta de ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil, propondo expandir as 

matrículas na educação superior, tanto no ensino público, como no privado (CROSARA et al., 

2020, p. 118). 

Nesse sentido, para que os programas e projetos propostos pela Política de Assistência 

Estudantil se desenvolvam e possam de fato garantir a assistência de todos aqueles que 

necessitam dela para usufruir do direito a educação, deve-se haver um crescente financiamento 

de suas atividades, pois o financiamento é crucial para a oferta crescente de mais serviços.  

Entretanto, para que isso aconteça é necessário mudar a forma com que a Política de Educação 

e, sobretudo, a Política de Assistência Estudantil está sendo gerido e financiado, porque mesmo 

diante de uma realidade social em que a demanda por assistência é crescente, ocorrem cortes 

contínuos e sucessivos dos seus recursos. 

 

3.1 Considerações sobre a situação de vulnerabilidade social e a desigualdade educacional: 

relações com a assistência estudantil 

 

O desenvolvimento pode ser entendido como um processo de enriquecimento dos países 

e de seus habitantes, diretamente relacionado à ascensão social, política e sustentável. 

Entretanto, as riquezas produzidas não garantem igualdade de oportunidades para uma 

população e uma nação (CLEMENTE, 2000). 

Historicamente, o Brasil é marcado por diversas formas de desigualdades sociais, tais 

como a miséria, a ignorância, as enfermidades, entre outras formas de marginalização. Muitas 

são as pessoas que  são vítimas de várias formas de privação, que as impede do processo de 

desenvolvimento. Frequentemente, a precariedade econômica está relacionada a ausência de 

direitos e liberdades democráticas. Se tratando de países do terceiro mundo, como é o caso do 

Brasil, destaca-se a exclusão da sociedade em áreas como a da saúde, a educação, o saneamento 

básico, a moradia, dentre outras necessidades e direitos que são desrespeitados (SEN, 2000). 

A esse respeito Sen (2000, p. 29) afirma: 

Um número imenso de pessoas em todo o mundo é vítima de várias formas de 
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privação de liberdade. Fomes coletivas continuam a ocorrer em determinadas 

regiões, negando a milhões a liberdade básica de sobreviver. Mesmo nos 

países que já não são esporadicamente devastados por fomes coletivas, a 

subnutrição pode afetar numerosos seres humanos vulneráveis. Além disso, 

muitas pessoas têm pouco acesso à serviços de saúde, saneamento básico ou 

água tratada, e passam a vida lutando contra a morbidez desnecessária, com 

frequência sucumbindo à morte prematura. 

 

 No Brasil, observa-se atualmente que  é constante a preocupação de desenvolvimento 

socioeconômico, o que leva também a uma preocupação com a educação, pois para que haja 

desenvolvimento, o processo de qualificação deve ser contínuo e eficiente. Há uma relação 

direta entre a riqueza de um país e o nível de educação de seu povo (ROMANELLI, 2006). 

Entretanto, um sistema educacional que oferta uma educação de má qualidade, que não 

têm ações bem planejadas e devidamente coordenadas, pode acarretar na formação  de uma leva 

de cidadãos dependentes e excluídos em função dessa dependência. No caso do Brasil, em 

específico, isso acontece porque as diferentes formas de mazelas,  como o desemprego, a fome 

e a miséria, são reproduzidas através de programas e políticas seletivas, o que faz com que o 

ser social fique dependente das ações do Estado, que na grande maioria das vezes são ações de 

caráter compensatório, que combatem a pobreza de forma parcial e temporária (SILVA, 2013). 

Como forma de fazer com que essa realidade de pobreza seja superada é preciso dar aos 

pobres as ferramentas que eles necessitam para que se tornem sujeitos de suas próprias soluções. 

Isso será alcançado através da oferta de uma educação de qualidade e da realização de políticas 

públicas educacionais precisas e não compensatórias (SILVA, 2013). As políticas públicas são 

entendidas como ações desenvolvidas pelo governo que responde às demandas que lhes são 

postas, como forma de garantir direitos sociais, propor a melhoria da qualidade de vida da 

população e realizar a redistribuição da renda de um país (PEREIRA, 2008). 

Para um melhor entendimento do que sejam estas políticas públicas é necessário 

entender que as políticas sociais são um conjunto de medidas e instituições que tem por objetivo 

proporcionar o bem-estar da população e a oferta de serviços sociais (PEREIRA, 2008). Com 

o desenvolvimento e avanço crescente do sistema capitalista de produção criou-se diversas 

formas de  exclusões sociais, que deram origem a questões sociais complexas e intensas. Se, 

por um lado, o sistema produziu essas questões, por outro, ele é responsável por amenizá-las, 

buscando garantir o atendimento das diferentes formas de necessidades sociais, como a da 

alimentação, da habitação, da saúde, de moradia, entre outras. Dessa forma, a questão social 

transformou-se em objeto de reivindicações (SILVA, 2013). Segundo Sposati (2007, p. 37):  

As classes subalternizadas, lutando por uma sobrevivência, organizaram-se e 

apelaram para o atendimento de seus direitos sociais, como trabalho, 

remuneração, alimentação, saúde, moradia, educação. Este movimento 
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envolveu processos de esclarecimento, arregimentação, debate e mobilização, 

que supunha a liberdade e a resistência a opressão.  

 

Assim, diante de uma cenário cada vez mais desigual e excludente, os sujeitos sociais 

passaram a lutar pela participação popular da sociedade civil em meio as proposições e 

implementação das diferentes políticas públicas, o que fez com que tivessem o direito de 

compor os conselhos na formulação, implementação, gestão e controle social destas políticas. 

Isso foi intensificado após a promulgação da Constituição de 1988, que definiu instrumentos de 

participação da sociedade como plebiscitos, referendos e projetos de iniciativas popular 

(PIANA, 2009). 

Ademais, além do ganho da promulgação da Constituição Cidadã, com a mobilização 

dos movimentos sociais tivemos outras conquistas democráticas, como a promulgação da Lei 

Orgânica  da Assistência Social (LOAS), que nos traz: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

para garantir o atendimento às necessidades básicas (art. 1º). A assistência 

social tem por objetivo: I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e a velhice; II – o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho (art. 2º). 

 

Nesse sentido, e em resposta às reivindicações da sociedade civil e dos movimentos 

sociais, a partir do final do século XX tornam-se numerosos os programas de transferência de 

renda que se propunham a acabar com a pobreza e a fome do país. Houve também a criação de 

vários programas e projetos para assegurar os direitos garantidos em lei, estando a educação em 

um campo de destaque pela preocupação e intensas reivindicações na busca de facilitar o acesso 

igualitário e a permanência de todos os alunos no interior das instituições de ensino (SILVA, 

2013). 

É importante ressaltar que a desqualificação ainda se faz muito presente no interior das 

escolas. Os alunos das camadas populares mais carentes são praticamente impossibilitados de 

ter uma formação superior, tanto no ensino público como no ensino privado, tendo em vista que 

as vagas disponibilizadas são reduzidas e os mais preparados acabam ficando com as vagas 

(ROCHA, 2011). 

Mesmo para aqueles alunos das classes populares que conseguem seguir o ensino médio 

e ingressam no ensino superior, é notório o fato  de que ao longo do caminho aparecem muitos 

empecilhos, como o cansaço permanente pela jornada de estudos e trabalho vivenciadas por 

muitos de forma concomitante, a carência de recursos escolares, a dificuldade de acompanhar 

os conteúdos, o fato de viverem situações de violência no seu cotidiano e a carência econômica 
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(SILVA, 2013). 

Em contrapartida, há exceções. Podemos indicar situações em que alunos em diversas 

situações de vulnerabilidade social e risco social, ainda conseguem desempenhar um relativo 

sucesso escolar. Como é o caso de uma pesquisa realizada em uma escola pública da região 

metropolitana do Rio de Janeiro que mostrou que, mesmo inserida em área de risco, vem 

apresentando, ao longo dos anos, resultados positivos em suas avaliações. Esse sucesso está 

atrelado à participação da família e da comunidade na vida escolar, a alta expectativa dedicada 

pelo professor em relação ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos, a participação 

ativa da equipe gestora, a atenção dada às atividades realizadas no espaço escolar, a realização 

de trabalhos de casa realizados pelos alunos, a rede física conservada e acolhedora dessa escola, 

a uma proposta pedagógica definida com práticas contextualizadas e significativas, a utilização 

adequada de materiais de apoio pedagógico e a realização de práticas de inclusão social 

(CARDELLI; ELLIOT, 2012). 

Em oposição a isso Rocha (2021, p. 27), afirma que: 

Existe um contingente de 11,95 milhões de pessoas com menos de 30 anos 

que já concluiu o ensino médio, mas encontra-se impossibilitado de cursar 

uma universidade, por inúmeras razões, provavelmente uma delas repousa no 

fato de não terem como manter economicamente uma formação superior. 

 

Soma-se a isso o fato dessas pessoas serem oriundas, na maioria das vezes, de escolas 

públicas, que geralmente oferecem uma educação de má qualidade, o que reflete um baixo  

desempenho acadêmico, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Isso contribui 

para que esses indivíduos acabem em situação de não aprovação, de desistência e de evasão no 

ensino superior (SILVA, 2013). Como forma de tentar transformar a realidade apresentada, o 

Brasil tem buscado alternativas e políticas públicas para reduzir os efeitos de uma realidade 

social excludente e um sistema educacional seletivo, uma vez que o desenvolvimento inclui 

todos os ângulos relativos à expectativa de vida da população. Segundo o PNUD (2013, p. 2), 

“o país está na posição 85ª do ranking que leva em conta a expectativa de vida, o acesso ao 

conhecimento, e a renda per capita”. Ainda conforme o PNUD (2013, p. 2), “o IDH do Brasil 

é menor que a média dos países da América Latina e do Caribe”. 

Diante do exposto, a educação deve oferecer o conhecimento e a igualdade de 

oportunidades que proporcionem a autonomia do estudante, que o leve a uma ascensão social. 

A a assistência ao educando estaria vinculada ao processo de ensino a fim de facilitar o 

desenvolvimento socioeconômico e pessoal do estudante (SILVA, 2013). É evidente que a 

discriminação e a desigualdade presentes em nossa sociedade contribuem negativamente no 

processo educativo, o que fez com que o governo tenha começado a investir na fomentação de 
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ações afirmativas dentro da proposta de uma educação inclusiva (SILVA, 2013). 

Dentre as ações afirmativas, podemos citar, como mencionado anteriormente: o 

PROUNI, programa criado em 2004 que concede bolsas parciais ou integrais em cursos de 

graduação em instituições de ensino públicas e privadas de ensino superior, sendo a seleção 

realizada por meio da nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio); o FIES (Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior), que financia os cursos de graduação, no 

ensino superior privado, para estudantes que não possuam condições financeiras de arcar com 

os cursos de sua formação; e o REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), 

que possibilita a ampliação das universidades federais e a garantia de acesso e permanência de 

estudantes na educação superior (SILVA, 2013). 

Não podemos deixar de mais uma vez ressaltar a importância do PNAES, criado através 

do decreto de n. 7.234 de 19 de julho de 2010, como forma de tentar garantir direitos sociais 

mínimos aos alunos da rede de ensino federal, e que preconiza que: 

As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais 

de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, 

pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por 

seu corpo discente (PNAES, 2010).  
 

Através do PNAES, a assistência estudantil passou a ganhar forma através da oferta de 

uma gama de programas e projetos que objetivavam minimizar as desigualdades sociais e a 

escassez de recursos dos estudantes em suas especificidades, considerando-os sujeitos em 

formação, e auxiliar financeiramente o estudante em situação de vulnerabilidade social, 

considerando a situação socioeconômica de cada um (SILVA, 2013). Ainda segundo o decreto, 

em seu artigo 5º: “seriam atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos 

da rede pública de educação básica e com renda familiar per capita de até um salário mínimo e 

meio” (PNAES, 2010). 

O PNAES é necessário para a permanência no ensino médio e superior dos alunos 

oriundos de camadas populares que dependem da garantia do direito à assistência na educação. 

O art. 2º reforça essa importância ao elencar os objetivos do programa: 

I- democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; 

II- minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão na educação superior; 

III- reduzir as taxas de retenção e evasão; 

IV- contribuir  para a promoção da inclusão social pela educação (PNAES, 2010). 
 

Nesse sentido, a importância da política da assistência estudantil aos estudantes é 

afirmada, tanto das universidades federais, como nos Institutos Federais de Educação, Ciência 
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e Tecnologia. As ações são definidas de acordo com as especificidades de cada campus, a 

depender das reais necessidades dos estudantes da região onde o campus é sediado. As ações 

são integradas ao desenvolvimento pedagógico e ao exercício da cidadania, o que a torna uma 

política institucional a serviço da coletividade. 
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4 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 

 

 

As primeiras iniciativas realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí com a intenção de atender às necessidades materiais dos alunos pobres 

data ainda da época da Escola de Aprendizes e Artífices do Piauí, através da oferta de um lanche 

disponibilizado aos alunos entre os anos de 1910 e 1912 pelo Programa de Alimentação. A 

partir de 1913, além da oferta do lanche, também foi oferecido o almoço e, a partir de 1930, o 

café da manhã, que passou a ser servido em um refeitório (RÊGO; RODRIGUES, 2009). 

Em 1950 essa assistência foi expandida com a criação da Caixa Escolar, que passou a 

“proporcionar ajuda financeira e assistencial aos alunos carentes” (RÊGO; RODRIGUES, 2009, 

p. 57). A partir de 1970 as ações da assistência estudantil passaram a ser concedidas através do 

Programa de Bolsa Escolar, financiado pelo convênio do Departamento de Assistência ao 

Educando MEC/DAE com a Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI), por meio das bolsas de 

trabalho (RÊGO; RODRIGUES, 2009). Nesse mesmo período também havia um outro 

convênio entre o Ministério do Trabalho e a ETFPI, destinado a prestar assistência aos filhos 

de operários sindicalizados (RÊGO; RODRIGUES, 2009). 

Em 1980, com o movimento de redemocratização do Brasil e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 surgiram várias políticas públicas e houve a consolidação de 

outras já existentes, inclusive as políticas educacionais. A partir desse momento a educação 

passou a ser um direito de todos e dever do Estado e da Família, ganhando a obrigatoriedade 

de ser promovida e incentivada pelo Estado com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho (BRASIL, 1988).  

Foi nesse contexto que surgiu o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), que tinha como finalidade o fortalecimento das 

políticas estudantis dentro das universidades brasileiras. Assim, após a sua criação, houve 

avanços significativos relacionados a essa política, sendo o Fórum responsável por discutir, 

elaborar e propor ao MEC políticas de apoio aos estudantes (FONAPRACE, 2012, p. 15). Neste 

momento, as pautas relacionadas a assistência estudantil ganharam representatividade e 

puderam ser discutidas e esclarecidas, caminhando para a proposição de ações que as levassem 

à sua efetivação. 

Em meio a esse cenário, em 1997, na Escola Técnica Federal do Piauí houve a 
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instituição do Programa de Atendimento ao Educando (PAE) e o Programa de Bolsas Escolares 

foi extinto, e o PAE passou a atender alunos oriundos de famílias de baixa renda com a intenção 

de proporcionar ações minimizadoras das disparidades sociais existentes na comunidade 

acadêmica (RÊGO; RODRIGUES, 2009). 

Neste sentido, em 2001, ainda com a contribuição do FONAPRACE, foi criado o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil, e em 2007, junto com o MEC, iniciaram o processo de 

criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído pela portaria 

normativa n. 39 de 12 de dezembro de 2007 (DUTRA; SANTOS, 2017, p. 151). Essa foi uma 

grande vitória na história de luta pela Assistência Estudantil no Brasil, ao ver a concretização e 

a incorporação dessa pauta pela agenda governamental, o que fez com que tivesse mais 

visibilidade e poder de ação.  

Em consequência disso, e no mandato de um presidente que defendia as pautas da classe 

trabalhadora e dos menos favorecidos, no Governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, o 

PNAES foi transformado em Decreto-Lei de n. 7.234, de 10 de julho de 2010, tendo como 

principais objetivos democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior, reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir para a 

promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 2010). Esse foi um marco na constituição 

dos direitos sociais brasileiros, sobretudo no que se refere ao direito à educação. A partir daí o 

PNAES passou a nortear as ações voltadas para a assistência estudantil implementadas no 

interior das Universidades Federais e Institutos Federais de Educação. 

Nesse mesmo ano, o PAE foi reestruturado e passou a prever a concessão de auxílios 

financeiros aos alunos que se encontravam em situação de vulnerabilidade social através das 

bolsas de apoio administrativo, auxílio transporte, auxílio alimentação e moradia, e também 

passou a oferecer aos demais alunos bolsas de  apoio técnico, acesso a monitorias, bolsas de 

iniciação científica e bolsas de extensão (IFPI, 2010a). 

Entretanto, após a promulgação do PNAES foi pedido por parte da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí a implantação de um programa institucional de assistência estudantil que 

possibilitasse as condições mínimas de atenção aos alunos provenientes das classes sociais 

desfavorecidas,  o que fez com que o PAE fosse extinto e houvesse a  instituição da  Política de 

Assistência Estudantil do IFPI (POLAE), através da resolução CONSUP nº 14 de 08 de abril 

de 2014 (IFPI, 2010b, p. 23).  
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4.1 A política de assistência estudantil do IFPI (POLAE) 

 

A Assistência Estudantil é entendida na perspectiva da educação como direito e 

compromisso com a formação integral do sujeito. Configura-se como uma política pública que 

estabelece um conjunto de ações que buscam reduzir as desigualdades socioeconômicas, e 

promover a justiça social no percurso formativo dos estudantes. Transita em todas as áreas dos 

direitos humanos, compreendendo situações que proporcionam desde as ideais condições de 

saúde, o acesso aos instrumentos pedagógicos necessários à formação profissional, o 

acompanhamento das necessidades educativas específicas, até o provimento de recursos 

financeiros aos estudantes (SOUZA, 2011, p. 31). 

 Assim, de posse do conceito de Assistência Estudantil e como forma de melhor 

compreender como ela está sendo desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí, traremos neste tópico os pormenores da Política de Assistência Estudantil 

do IFPI (POLAE) como forma de demonstrar quais são os principais programas e projetos 

propostos por ela e de que forma ela busca promover a inclusão social e, mais ainda, a forma 

com que ela se propõe a garantir o processo de democratização do acesso e da permanência à 

educação. 

É importante ressaltar que a Política de Assistência Estudantil do IFPI (POLAE) foi 

feita através de proposições e análises realizadas por profissionais das equipes 

multiprofissionais integrantes dos setores partícipes da assistência estudantil dos campi, da Pró-

Reitoria de Extensão, assim como também considerou as metodologias implementadas por 

outros Institutos Federais, sobretudo no que se refere ao atendimento dos alunos em Situação 

de Vulnerabilidade Social, ao considerar a renda familiar e os direitos destes estudantes 

(POLAE, 2014). 

A Política de Assistência Estudantil do IFPI (POLAE), como mencionado anteriormente, 

foi criada a partir da Resolução nº 14, de 8 de abril de 2014, e é destinada a todos os alunos 

matriculados nos cursos presenciais da oferta regular do IFPI. Os cursos considerados de oferta 

regular são: Técnico Integrado ao Médio, Ensino Técnico Concomitante e Subsequente, e 

Ensino Superior na modalidade de Graduação. O fato do IFPI se constituir enquanto uma 

instituição pluricurricular e multicampi, que recebe alunos das mais variadas regiões, oriundos 

tanto das cidades, como do campo, inclusive alunos oriundos de comunidades indígenas e 

quilombolas, traz ainda um maior desafio a essa política de atender a todos, respeitando as 

diversidades e realizando uma educação de qualidade que promova a cidadania e garanta a 

inclusão (POLAE, 2014). Com base nestes objetivos, ainda segundo a POLAE (2014), a 
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Política de Assistência Estudantil do IFPI obedece aos seguintes princípios: 

I – Gratuidade do ensino; 

II – Garantia de igualdade de condições para o acesso, permanência e 

conclusão dos cursos do IFPI; 

III – Formação ampliada na promoção do desenvolvimento integral dos 

estudantes; 

IV – Garantia da democratização e dos serviços prestados à comunidade 

estudantil; 

V – Defesa em favor da justiça social, respeito à diversidade, e eliminação de 

todas as formas de preconceito e/ou discriminação, por questões de classe 

social, gênero, etnia/cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e 

condição mental, física e psicológica; 

VI – Da inclusão social pela educação; 

VII – Ampliação dos serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão; 

VIII – Humanística para o exercício pleno da cidadania; 

IX – Participação política dos estudantes a quem se destina esta política, na 

perspectiva de cidadania. 

 

E tem como objetivos (POLAE, 2014): 

I – Promover condições para acesso, a permanência e a conclusão do curso 

pelos estudantes do IFPI, na perspectiva de inclusão social, e democratização 

do ensino, conforme preconizam os artigos: 206 da CF de 1988; o art. 3º da 

LDB (Lei nº 9.394/96); a Lei 8069/90 (ECA); a Lei 12852/13 (Estatuto da 

Juventude) e o Decreto 7234/10 (PNAES); 

II – Assegurar aos estudantes igualdade de oportunidades no exercício das 

atividades acadêmicas; 

III – Proporcionar ao estudante com necessidades educacionais específicas as 

condições básicas para o seu desenvolvimento acadêmico; 

IV – Contribuir para a melhoria do processo, com vistas a redução da evasão 

e retenção escolar; 

V – Contribuir para a redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas 

e culturais; 

VI – Identificar anualmente o perfil socioeconômicos dos estudantes do IFPI; 

VII – Fomentar o protagonismo dos estudantes, assegurando sua 

representação no acompanhamento e avaliação das ações da Política de 

Assistência Estudantil do IFPI; 

VIII – Propor um sistema de avaliação dos Programas e Projetos de 

Assistência Estudantil; 

IX – Implantar um sistema de informação de coletas de dados 

socioeconômicos dos estudantes do IFPI; 

 

No que se refere a forma de organização dos Programas e Projetos da Política de 

Assistência Estudantil, as ações são organizadas por meio de Programas que preveem o 

atendimento universal (Programas Universais) e programas que preveem atendimento aos 

estudantes em situação de Vulnerabilidade Social, como o Programa de Atendimento ao 

Estudante em Situação de Vulnerabilidade Social (PAEVS). Ainda segundo a POLAE (2014), 

os Programas Universais são organizados em três categorias: 

I – Atendimento ao Estudante: Através da oferta de ações e serviços de 

acompanhamento biopsicossocial no processo de ensino, incentivo à 
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participação político-acadêmica, a cultura e ao esporte, além do provimento 

da alimentação básica ao estudante. São ações de atendimento aos estudantes: 

Alimentação Estudantil: que se propõe a oferecer uma alimentação 

equilibrada e balanceada, além de saudável para a comunidade acadêmica, por 

meio de refeitórios institucionais, sendo feito com a supervisão de um 

nutricionista, o que contribui para a permanência dos alunos nos campi; 

Assistência à Saúde do Estudante: que tem como foco central a promoção e a 

prevenção da saúde na perspectiva da educação em saúde, por meio da adoção 

de meios de vida saudáveis, colaborando com o bem-estar físico, psíquico e 

social dos estudantes; Acompanhamento e Suporte ao Ensino: que  tem como 

objetivo a orientação educacional, no sentido de orientar o estudante para 

enfrentar os desafios cotidianos da vida acadêmica e atuar como protagonista 

do seu processo educativo, considerando as diversidades de gênero, raça, etnia, 

religião e renda; Incentivo à Participação Política, Acadêmica, Cultural e 

Esportista: que objetiva fortalecer e incentivar a formação e a participação 

política do estudante, bem como incentivar a sua participação em eventos 

culturais e desportivos em âmbito nacional. 

II – Desenvolvimento Técnico e Científico: são ações desenvolvidas pelas 

áreas estratégicas do Ensino, Pesquisa e Extensão, cuja finalidade principal é 

o desenvolvimento de programas de natureza técnico-científico que possam 

contribuir para a formação cultural, científica e ética do estudante. São 

programas/projetos de Desenvolvimento Técnico Científico: Programa de 

Acolhimento ao Estudante Ingressante (PRAEI): que propõe acolher o aluno 

no Ensino Médio Integrado nas suas especificidades e, principalmente, nas 

suas dificuldades de aprendizagem como forma de promover o seu êxito e 

permanência; Projetos de Monitorias: que são atividades desenvolvidas pelos 

discentes que auxiliam os professores monitorando grupos de alunos em 

projetos acadêmicos ou para aqueles que estejam com dificuldade de 

aprendizagem; Projetos de Iniciação Científica PIBIC e PIBIC JR: que  é uma 

forma de iniciar os alunos dos cursos técnicos e de graduação com as 

atividades científicas e de pesquisa; Projetos de Extensão: que tem o objetivo 

de contribuir para a formação acadêmica, profissional e cidadã do estudante, 

viabilizando a participação efetiva dos estudantes em Projetos de Extensão 

que  venham a  intervir  para o benefício da comunidade externa do IFPI, bem 

como pelo crescimento acadêmico do estudante; e os Projetos de Visitas 

Técnicas: que são projetos que preveem a participação de estudantes em 

visitas técnicas ou eventos acadêmicos, científicos ou cultural a nível nacional 

que apresentam uma relação teórica e prática do ensino a partir de experiências 

em outras instituições, o que atende as necessidades dos respectivos cursos, 

proporcionando a troca de experiência e o enriquecimento curricular. 

III – Necessidades Educacionais Específicas: são ações voltadas ao apoio às 

atividades de inclusão social a estudantes com necessidades educacionais 

específicas e tem por finalidade garantir aos estudantes com necessidades 

educacionais específicas as condições que os levem ao acompanhamento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão na instituição em conformidade com 

a Política de Diversidade e Inclusão do IFPI. 

 

Ainda segundo a forma de estruturação desta Política (POLAE, 2014): 

O Programa de Atendimento ao Estudante em Situação de Vulnerabilidade 

Social é aquele direcionado ao estudante que se encontra em situação de 

vulnerabilidade social. Foi criado frente à necessidade de viabilizar a 

igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho 

acadêmico e agir preventivamente nas situações de retenção e evasão 

decorrentes da insuficiência de condições financeiras e devido aos agravantes 
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socias. Dentro do Programa de atendimento ao Estudante em Situação de 

Vulnerabilidade Social temos: O Benefício Eventual, o Benefício Atleta, o 

Benefício Cultura, o Benefício da Moradia Estudantil e o Benefício 

Permanente.  

 

O Benefício Eventual é o benefício disponibilizado ao estudante que vive em situação 

de vulnerabilidade social que possa prejudicar no processo de ensino aprendizagem. Ele busca 

suprir necessidades extraordinárias de materiais de apoio ao desenvolvimento de atividades 

educacionais, tais como a necessidade de compra de fardamento escolar, de óculos, de aparelho 

auditivo, entre outros (POLAE, 2014). Esse é um dos benefícios mais procurados pelos alunos, 

pois aqueles que não tiveram a oportunidade de participar dos editais de seleção, ou mesmo 

tendo participado da seleção dos outros editais, ao não serem selecionados, recorrem ao 

Benefício Eventual como forma de resolver alguma situação de emergência que esteja passando, 

o que pode vir a comprometer o seu processo de ensino aprendizagem. O estabelecido na 

Política é que o benefício seria concedido para a compra de materiais de apoio ao ensino, mas 

em situações de extrema necessidade, o benefício acaba sendo destinado a outras necessidades 

da família que também possam comprometer o processo de formação desses alunos. 

O Benefício Atleta corresponde ao repasse financeiro destinado aos estudantes atletas, 

como forma de incentivar esses alunos a participarem de atividades desportivas representando 

o IFPI, favorecendo a sua socialização e fomentando as suas potencialidades. O Benefício 

Cultura corresponde ao repasse financeiro aos alunos como incentivo a participação em 

atividades culturais de representação do IFPI, promovendo também a socialização e o fomento 

de potencialidades e habilidades (POLAE, 2014). Estes dois tipos de benefícios servem como 

incentivo para os alunos participarem das atividades desportivas e culturais, visto que 

proporcionam a aquisição de materiais que eles necessitam para a prática dessas atividades, 

assim como o custeio em participação de eventos em que eles irão para representar a instituição. 

O Benefício de Moradia Estudantil trata-se de recursos financeiros repassados aos campi 

para assegurar o funcionamento e a manutenção das moradias ou alojamentos estudantis. É 

destinado a alunos em situação de vulnerabilidade social, que passam por um processo de 

seleção através de edital público, a depender da quantidade de vagas disponibilizadas (POLAE, 

2014). Esse é um benefício que apesar de estar na Política de Assistência Estudantil do IFPI, 

não é ofertado em todos os Campus do Instituto. Por exemplo, o Teresina Central é um Campus 

que apesar de ser localizado na Capital do estado e receber uma grande quantidade de alunos 

em situação de vulnerabilidade social de outros municípios, não dispõe desse meio para seus 

estudantes. É importante propor a reflexão nesse sentido, pois as moradias estudantis que são 

ofertadas em Teresina dispõem de poucas vagas e possuem uma péssima estrutura de 
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acolhimento. 

O Benefício Permanente é o benefício concedido durante o percurso acadêmico ao 

estudante que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social, com valores que variam entre 

cem reais (R$ 100,00), cento e cinquenta reais (R$ 150,00), duzentos reais (R$200,00), 

trezentos reais (R$300,00) e quatrocentos reais (R$ 400,00), estabelecidos a partir de análise 

socioeconômica, considerando a renda per capita familiar e os agravantes sociais. A 

identificação do aluno que está dentro desse perfil será diagnosticada através de estudo 

socioeconômico realizado por uma Assistente Social (POLAE, 2014). Esse, assim como o 

Benefício Eventual, é bastante requisitado por ser o único que é garantido ao aluno durante todo 

o seu percurso acadêmico. Essa é uma característica desse benefício que traz certa tranquilidade 

aos alunos que o recebem, pois garante aos beneficiários o pagamento de um valor mensal para 

custear suas despesas com o curso. Ele só não é pago no período de férias, mas a depender da 

necessidade do aluno e após ser feito uma avaliação por uma profissional do Serviço Social, 

pode haver casos de liberação do pagamento. 

Para ingressar no Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social 

(PAEVS) os alunos devem estar de acordo com os seguintes critérios:  

I – Estar regularmente matriculados; 

II – Possuir renda per capita de até um salário mínimo e meio;   

III – Apresentar condições de vulnerabilidade social;  

IV – Estar na eminência de evasão escolar em razão das condições 

socioeconômicas (POLAE, 2014). 

 

Além disso, para permanecer no Programa de Atendimento ao Estudante em 

Vulnerabilidade Social os alunos devem passar anualmente por um processo de reavaliação 

socioeconômica realizada pela Coordenação de Assistência Estudantil ou pela Comissão de 

Assistência Estudantil, que considerarão as seguintes condições: 

I – Manter os mesmos critérios que foram considerados para ingressar no 

Programa; 

II – Possuir frequência mínima de 75% das aulas no período letivo vigente; 

III – ter participado de atendimentos espontaneamente ou quando convocado 

junto à Coordenação de Assistência Estudantil ou Comissão de Assistência 

Estudantil e de outras atividades promovidas por esta; 

IV – Cumprir seus deveres condizentes com a organização didática; 

V – Apresentar compromisso com o processo educacional, tendo procurado 

serviços que favoreçam o processo de ensino aprendizagem, como 

participação no PRAEI, nas monitorias, nos atendimentos pedagógicos e/ou 

psicológicos, dentre outras atividades que possam promover a evolução no 

rendimento acadêmico (POLAE, 2014). 
 

A  Política de Assistência Estudantil do IFPI (POLAE) é gerida pela Diretoria de 

Assistência Estudantil, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, e vinculada a referida Diretoria 
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está a Coordenação de Assistência Estudantil, ou uma Comissão de Assistência Estudantil a 

depender do Campus. No caso específico do Campus Teresina Central há a Coordenação de 

Assistência Estudantil, além da Comissão de Assistência Estudantil que também participa das 

ações de execução, e acompanhamento da Política. A Coordenação de Assistência Estudantil 

está vinculada, no caso do Campus Teresina Central, à Diretoria de Extensão, e é presidida por 

uma Assistente Social. 

A Coordenação de Assistência Estudantil é responsável por organizar, executar, 

coordenar e controlar as atividades da Política de Assistência Estudantil tendo as seguintes 

competências: 

I – Executar as ações da Política de Assistência Estudantil; 

II – Realizar o acompanhamento periódico da execução da Política de Assistência 

Estudantil nos campi; 

III – Realizar avaliação sistemática a fim de analisar os resultados de permanência e 

êxito escolar dos estudantes beneficiários do Programa de Vulnerabilidade 

socioeconômica desta Política; 

IV – Elaborar Plano de Trabalho Anual de Ações na Área da Assistência Estudantil; 

V – Verificar e acompanhar a frequência mensal e o aproveitamento escolar bimestral 

dos usuários do Programa de Vulnerabilidade Socioeconômica desta Política; 

VI – Informar à Diretoria de Assistência Estudantil a Demanda de Recursos 

Necessários para a execução da Política de Assistência Estudantil; 

VII – Encaminhar ao setor de contabilidade do Campus as folhas de pagamento 

mensal dos estudantes beneficiários dos Programas de Atendimento ao Estudante em 

Vulnerabilidade Social, quais sejam: Benefício Permanente, Benefício Atleta, 

Benefício Cultura. 

VIII – Informar periodicamente ao setor de Contabilidade do Campus a aplicação dos 

recursos para a Assistência Estudantil; 

IX – Prestar esclarecimentos sobre a Política de Assistência Estudantil no Campus aos 

estudantes e demais membros da Comunidade Escolar; 

X – Realizar anualmente Fóruns de Assistência Estudantil nos campis com a 

participação da comunidade estudantil, para fins de discussões das ações, avaliação e 

análises de novas propostas para a temática; 

XI – Desenvolver outras atribuições afins; 

XII – Divulgar junto à comunidade estudantil os programas previstos na política de 

assistência estudantil; 

XIII – Acompanhar a execução do orçamento do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES); 

XIV – Solicitar aos setores responsáveis a atualização do cadastro dos estudantes 

atendidos pelos programas de assistência estudantil; 

XV – Articular os setores comprometidos com a exequibilidade da política de 

Assistência Estudantil; 

XVI – Elaborar relatórios dos programas em atividade em parceria com os demais 

setores responsáveis; 

XVII – Dar visibilidade às ações desenvolvidas no Campo da Assistência Estudantil 

na perspectiva de consolidá-la; 

XVIII – Planejar e executar o acompanhamento educacional e sociofamiliar dos 

estudantes, através do envio anual à Diretoria de Assistência Estudantil e à Pró-

Reitoria de Extensão o quantitativo de estudantes atendidos pela Política e o resultado 

das ações de permanência. 

 

Ainda segundo a POLAE (2014), a Coordenação de Assistência Estudantil 

operacionalizará a Política de Assistência Estudantil juntamente com a Equipe 
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Multiprofissional  que pode ser composta por assistente social, psicólogo, pedagoga, técnico 

em assuntos educacionais, nutricionista, médico, enfermeiro, odontólogo, docente, entre outros 

profissionais de áreas afins. Assim, após conhecer um pouco melhor sobre as especificações da 

Política de Assistência Estudantil do IFPI temos a possibilidade de melhor analisar a sua 

efetividade frente aos objetivos de assegurar aos alunos a inclusão social e a promoção da 

democratização do acesso e a permanência destes no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí. 
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5 SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO BENEFÍCIO PERMANENTE 

PELOS ALUNOS EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM 

CONTABILIDADE: RELATOS DE VIVÊNCIA 

 

 As entrevistas de história de vida foram utilizadas como instrumental de coleta de dados 

devido, inicialmente, a nossa curiosidade e nossos questionamentos na perspectiva pessoal e 

profissional, bem como, agora na condição de pesquisadora cursando mestrado, em trabalhar 

de maneira objetiva, mas sem deixar de lado o subjetivo, a fim de dar mais humanidade ao 

nosso objeto de estudo e de possibilitar levantar elementos até então ocultos a nossos olhos por 

parte das pesquisas quantitativas e, sobretudo, de escutar os anseios e as necessidades do 

público alvo dessa Política. 

Tivemos como participantes das entrevistas cinco jovens egressos do curso Médio 

Integrado ao Técnico em Contabilidade do Campus Teresina Central que receberam o Benefício 

Permanente no período de 2016 a 2018, e que relataram em meio às memórias de suas histórias 

de vida  a experiência do recebimento do Benefício Permanente e a forma com que ele interferiu 

nos seus percursos acadêmicos, assim como a forma com que este benefício agiu diante de 

diferentes situações de Vulnerabilidade Social, e até relatos de uma possível mudança nessas 

situações de risco social. 

É importante esclarecer que tive acesso a esses alunos, mesmo hoje sendo egressos, 

porque como Assistente Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 

que foi o lócus da nossa pesquisa, tenho livre acesso a um sistema onde são cadastrados todos 

os alunos que receberam os benefícios ao longo do tempo, desde o  momento em que o sistema 

foi criado e começou a ser alimentado, até a atualidade.  

Esse sistema é responsável por monitorar todos os alunos que recebem algum benefício 

por parte da Assistência Estudantil do Campus, e objetiva impedir que um mesmo aluno receba 

benefícios que não podem ser cumulativos, tirando a oportunidade de outros que não foram 

contemplados com nenhum outro. Esse recurso oportuniza a democratização e acesso aos 

benefícios. Além disso, tive acesso a um outro sistema, o  Q-Acadêmico, onde ficam registrados 

os dados pessoais e os contatos de todos os egressos e dos alunos atuais, e por meio dele 

consegui  as informações necessárias para que pudesse manter contato com os participantes da 

pesquisa. 

Acho válido ressaltar também que no momento que fui definir os alunos que iriam 

fazer parte das entrevistas, e como forma de buscar relatos diferenciados e melhor entender o 

impacto do recebimento do benefício para alunos de diferentes situações socioeconômicas, 
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escolhi alunos que recebiam diferentes faixas de valor do Benefício Permanente, pois a 

depender da situação de renda familiar, do quadro de Vulnerabilidade Social e da presença ou 

não de agravantes sociais no processo de análise para o recebimento do benefício, eles eram 

contemplados com valores diferenciados. 

Após fazer a escolha dos alunos que fariam parte das entrevistas e obter os contatos de 

cada um, procurei-os, expliquei em pormenores do que se propunha a pesquisa e os consultei a 

respeito da disponibilidade em participar das entrevistas de história de vida. Esclareci que eles 

estavam totalmente livres para aceitarem ou negarem sobre suas participações, assim como o 

fato de que seria mantido total anonimato sobre a origem  das informações que fossem colhidas  

ao longo das entrevistas.  

Passadas as explicações iniciais, alguns alunos se manifestaram a favor de participar e 

outros não tiveram interesse, o que fez com que alguns fossem substituídos logo em seguida 

por outros alunos que aceitaram participar da pesquisa. 

Em um segundo momento, considerando o fato de estarmos vivendo uma pandemia de 

COVID-19, situação em que é aconselhável manter o distanciamento social, e ponderando que 

alguns alunos não residiam mais na cidade de Teresina, peguei o contato de e-mail de cada um 

dos participantes e encaminhei o TCLE (Termo de Livre Esclarecimento) para que eles 

pudessem fazer a leitura, conhecessem toda a metodologia proposta e ficassem cientes sobre 

todos os trâmites que iriam passar, caso aceitassem participar da pesquisa. Logo em seguida, 

aqueles que se mostraram aptos a participar das entrevistas assinaram o TCE e me devolveram 

o documento devidamente assinado. 

Após receber os TCLEs assinados, fiz um grupo no WhatsApp onde pude dialogar com 

cada um dos alunos escolhidos para a realização das entrevistas. Nessa ocasião, pude me 

aproximar um pouco mais de cada um e pude esclarecer sobre algumas dúvidas que ainda 

persistiram após o primeiro contato. Em seguida, organizei a ordem das entrevistas de acordo 

com a disponibilidade de cada egresso. É importante ressaltar que as entrevistas foram 

realizadas através do aplicativo Google Meet, pois assim pude, mesmo à distância, observar e 

analisar o comportamento de cada um dos entrevistados, pude gravar as falas e todas as 

expressões, hesitações e até mesmo os momentos de silêncio. 

Depois de feitas as tratativas e acordos de como se dariam as entrevistas, começamos a 

colher as entrevistas de história de vida, cada um em seu momento específico e distinto, a 

depender da disponibilidade e da necessidade de tempo para a exposição de cada depoente. 

Interessante foi ver a materialização do que nos propomos com o uso da abordagem 

qualitativa, ao passo em que pudemos dar voz aos sujeitos participantes dos fatos, de saber  
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através dos relatos  de suas experiências de vida qual seria a importância, os sentidos e 

significados do Benefício Permanente frente às diferentes situações de Vulnerabilidade Social, 

e de que forma, a partir do enfrentamento dessas situações de vulnerabilidade social, o 

Benefício possibilitou aos alunos a permanência e o sucesso acadêmico. Nesse sentido, após a 

realização de uma análise minuciosa dos relatos colhidos nas entrevistas de história de vida 

chegamos a algumas conclusões que relataremos a seguir. 

Quando os alunos foram questionados sobre o/os sentidos e significados que o Benefício 

Permanente teve no seu processo de ensino e formação no curso Técnico Integrado ao Médio 

em Contabilidade, e se o Benefício teve mais algum outro significado nesse processo, 

obtivemos os seguintes relatos: 

 

Aluno A 

Resposta: O Benefício Permanente me ajudou bastante, não só a mim, como também a meus 

colegas. Porque como meu padrasto era autônomo e não tinha uma renda fixa, o Benefício 

Permanente me ajudava a comprar meus vales e até a pagar a internet aqui de casa. E às vezes 

dava para comprar lanche, principalmente quando passamos a ter o contraturno no IFPI e 

ficávamos no IFPI até a noite, e não tínhamos acesso às duas refeições no refeitório. 

 

Aluno B 

Resposta: A bolsa me ajudou com os passes, comprava meus materiais, comprei um celular que 

usava para realizar pesquisas, e isso não seria possível sem a bolsa devido a quantidade de 

irmãos que eu tinha. Além disso, com a bolsa eu comprei livros, mochila, lanche, etc. Nós 

eramos em seis filhos. São seis mulheres. Hoje duas são casadas e quatro ainda estão com a 

minha mãe, e a mais nova ainda está terminando os estudos. 

 

 Aluno C 

Resposta: Basicamente foi uma ajuda para mim e meus irmãos colocarem o passe. Eu que 

pagava o passe deles. Eu também consegui participar de palestras e minicursos com esse recurso. 

Além de comprar os materiais que eu precisava. Foi um auxílio bom para aliviar a situação 

financeira da família. 

 

Aluno D 

Resposta: Ele significou muito pra mim ao permitir que eu mantivesse meu curso de forma mais 

tranquila, sem precisar me preocupar se teria o recurso para pagar os passes e o que fosse 
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necessário ao longo do curso. O principal significado foi esse, trazer mais tranquilidade. 

 

Aluno E 

Resposta: O Benefício Permanente foi importante devido a situação de vulnerabilidade em que 

eu me encontrava, o que era difícil até de ser comprovada. Ele foi essencial para eu me manter 

com mais tranquilidade. Porque naquele período em que eu perdi meus avós eu não recebia 

ajuda de outros parentes. Eles apareceram só quando eu passei para Medicina. 

 

Analisando as falas dos nossos entrevistados observamos que a depender da realidade 

socioeconômica de cada aluno, o Benefício Permanente ganhava significados distintos e 

variados, o que fazia com ele tivesse um maior ou um menor grau de importância na busca da 

garantia do direito à educação. Por exemplo, a fala do aluno A  mostra que o Benefício serviu 

como apoio no custeio das despesas do curso, como para o pagamento do transporte, a compra 

de lanches devido a extensa carga horária das aulas, e até o custeio de outras necessidades da 

família, como a contratação de internet, que não deixava de ser um apoio a mais no processo 

de ensino aprendizagem do aluno. 

Na fala do aluno B, o benefício mais uma vez serviu para o pagamento dos passes 

estudantis, a compra de materiais acadêmicos, a compra de lanches e a aquisição de um aparelho 

celular, que também foi usado como instrumento de pesquisa e de estudo. É importante frisar 

que em seu relato a aluna alega que isso não seria possível sem o Benefício, diante da difícil 

situação financeira enfrentada pela família e, sobretudo, pela extensa composição familiar, por 

ter uma família composta de sete membros e apenas uma ser a provedora da casa. 

Na fala do aluno C, assim como na fala do aluno D, o Benefício ganha um contorno de 

tranquilidade e alívio ao proporcionar o custeio dos passes, de todos os materiais acadêmicos e 

até a possibilidade de participar de atividades extraclasse, como palestras e minicursos 

custeados com o recurso. Já na fala do aluno E, e principalmente devido a extrema situação de 

Vulnerabilidade Social em que se encontrava, o recebimento do Benefício Permanente ganha 

contornos mais essenciais, uma vez que serviu para custear as despesas não só do curso e de 

materiais acadêmicos, mas de outras necessidades básicas de subsistência do aluno. 

Além disso, dada a importância e o reconhecimento da necessidade do recebimento do 

Benefício Permanente para a permanência e o sucesso acadêmico dos alunos contemplados, 

todos os entrevistados julgaram que o benefício devesse atender a uma quantidade maior de 

pessoas, e que nem todos aqueles que precisavam dele tiveram a oportunidade de acessá-lo, 

como é comprovado nas falas abaixo: 
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Aluno A 

Resposta: (...) gostaria de ressaltar que tinha gente que precisava e não conseguia receber. Via 

que a Política não conseguia atender a todos, e tinha casos que mesmo precisando o aluno só 

era atendido no final do curso. Mas, para aqueles que eram atendidos, via que era uma política 

positiva.  

 

Aluno B 

Reposta: (...) tinha pessoas que precisavam e não conseguiam receber. Tinha alguma coisa que 

era falha na seleção. Porque alguns que não precisavam eram selecionados e outros que 

precisavam, não conseguiam. Entretanto, para aqueles que eram atendidos, a política era muito 

importante, não pode acabar. Ela ajudou muito a muitos que precisavam e fez muita diferença 

para mim. 

 

Aluno D 

Resposta: Eu acho que ocorria falha no processo, pois havia pessoas que tinham uma situação 

pior do que a minha que não eram selecionados para receber o benefício. Pode até ter sido culpa 

deles de não ter feito o processo de forma correta. 

 

Aluno E 

Resposta: Eu não tenho nenhuma crítica. Somente tenho gratidão. Eu posso afirmar que fui 

muito bem acolhido, bem ouvido. Eu me senti amparado. Acho que o Benefício Permanente é 

um benefício muito importante que deve ser policiado caso a caso. Porque tem alguns que não 

conseguem receber, enquanto outros recebem por pura vaidade. Mas, para mim ele foi essencial. 

Principalmente o acolhimento que recebi e que é dado a outros alunos que passam por situações 

difíceis. 

 

Neste sentido, por fazer parte do processo de seleção desse Benefício e por conhecer de 

perto detalhadamente como é feito o processo de seleção e de atendimento,  justifico que existe 

casos de alunos que mesmo precisando do recebimento do benefício, não são atendidos porque 

os recursos que são disponibilizados para este fim se mostram insuficientes para atender a todos 

que dele precisam. Aqueles que, por ventura, são contemplados em detrimento de outros que 

estavam em piores situações de vulnerabilidades sociais, se deu devido a falsidade de alguns 

documentos entregues no processo de seleção, que muitas das vezes não pode ser mais criteriosa 

e rígida pelas limitações e condições humanas da equipe que realiza o trabalho. 
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Além disso, considerando o relato do aluno E, transcrito a pouco, o Benefício 

Permanente acaba ganhando um novo significado ao ser visto não apenas como o valor em 

recurso que é pago aos alunos, mas a importância que é dado ao  ouvir, ao acolhimento e a 

atenção destinada aos alunos em momentos de tanta necessidade e desespero. A forma humana, 

gentil e acolhedora que é prestada pela equipe que realiza a assistência estudantil do Campus 

Teresina Central também é um fator preponderante para o resgate e a permanência de diversos 

alunos que estavam na eminência de evasão e desistência. 

Considerando os princípios da POLAE(2014) que são: 

I – Gratuidade do ensino; 

II – Garantia de igualdade de condições para o acesso, permanência e 

conclusão dos cursos do IFPI; 

III – Formação ampliada na promoção do desenvolvimento integral dos 

estudantes; 

IV – Garantia da democratização e dos serviços prestados à comunidade 

estudantil; 

V – Defesa em favor da justiça social, respeito à diversidade, e eliminação de 

todas as formas de preconceito e/ou discriminação, por questões de classe 

social, gênero, etnia/cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e 

condição mental, física e psicológica; 

VI – Da inclusão social pela educação; 

VII – Ampliação dos serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 

dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão; 

VIII – Humanística para o exercício pleno da cidadania; 

IX – Participação política dos estudantes a quem se destina esta política, na 

perspectiva de cidadania. 

 

É importante considerar que o Benefício Permanente faz parte desta Política, sendo um 

dos benefícios que tem mais destaque pela sua demanda e representatividade. Ao observar os 

princípios da POLAE elencados logo acima, chegamos à conclusão de que o Benefício 

Permanente vai ao encontro de muitos desses princípios, principalmente no que se refere ao 

princípio II, que propõe a garantia de condições de acesso, permanência e conclusão dos cursos 

do IFPI, pois a medida que esse benefício oferece aos alunos um valor mensal durante todo o 

seu percurso acadêmico, que o ajude a manter as despesas inerentes ao curso, isso promove o 

acesso de muitos que tem o conhecimento da existência do benefício, promove a permanência 

de outros que precisam dele para se manterem no curso, assim como os leva ao sucesso 

acadêmico por terem as condições de atender às necessidades do curso durante todo o processo. 

Outro ponto que também é cumprido pelo Benefício Permanente é a diretriz V, que se 

propõe a defesa em favor da justiça social, respeito à diversidade e eliminação de todas as 

formas de preconceito e/ou discriminação, por questões de classe social, gênero, etnia/cor, 

religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição mental, física e psicológica, pois 

ao passo que garante aos alunos em situação de vulnerabilidade social as condições mínimas de 
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manutenção no curso, isso faz com que eles tenham as mesmas condições que os demais alunos, 

o que faz com que gozem dos mesmos direitos e que lhes seja assegurada uma justiça social. 

Não podemos deixar de frisar o importantíssimo papel cumprido pelo Benefício 

Permanente ao realizar a diretriz III ao propor a formação ampliada na promoção do 

desenvolvimento integral dos estudantes, e a diretriz VI, que propõe a inclusão social pela 

educação, pois em um contexto de desigualdade social, marginalização e exclusão, que foi o 

que identificamos nos relatos colhidos dos participantes de nossa pesquisa, a assistência 

estudantil surge como mecanismo que promove a inclusão social através da educação, e até 

mais que isso. Esses benefícios, ao possibilitarem o acesso, a permanência e a conclusão do 

curso desses alunos nas instituições de ensino, e o fato de ser oferecida uma educação de 

qualidade que promova a formação integral dos alunos, faz com que eles tenham acesso ao 

conhecimento e tenham uma formação que os leva a ter outras oportunidades na vida. Isso é 

comprovado pela fala de todos os alunos entrevistados, que afirmam que após terem concluído 

o Curso Médio Integrado ao Técnico em Contabilidade tiveram a capacidade de serem 

aprovados em uma Universidade Pública e estão atualmente cursando um curso superior que 

futuramente lhes dará outras oportunidades de ascensão social, como relatos que seguem abaixo: 

 

Aluno A 

Resposta: Eu sou (aluna A), tenho 21 anos e sou da Zona Norte de Teresina. Moro com minha 

mãe, meu irmão e meu padrasto e atualmente estou cursando Ciências Contábeis na UFPI, e fiz  

o Curso Técnico Integrado ao Médio em Contabilidade no IFPI, e o curso Técnico em 

Administração também. E é isso. 

 

Aluno B 

Resposta: Eu sou a (aluna B), eu tenho 22 anos de idade e atualmente estou cursando o curso 

superior de Pedagogia, e estou morando com minha mãe e quatro irmãs. 

 

Aluno C 

Resposta: Eu me chamo (aluno C), e não sou aqui da cidade de Teresina. Eu sou de Batalha e 

me mudei para Teresina com 6 anos de idade. No caso, minha mãe veio com a minha família 

para cá para buscar uma coisa melhor. E no caso, como eu sou filho de mãe solteira, ela teve 

que fazer tudo. Eu sempre estudei em escola pública, nunca entrei em escola particular. Eu 

estou atualmente fazendo Ciências Contábeis na UFPI, que é o curso superior do curso que fiz 

no IFPI, eu só segui a carreira. 
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Aluno D 

Resposta: Eu me definiria como um estudante. Eu fiz ensino público durante toda a minha vida. 

Primeiro numa escola do meu bairro, depois no IFPI e agora na UFPI. Minha estrutura familiar 

é bastante comum, eu tenho um pai, uma mãe e dois irmãos, e eu sou o mais novo. Eu faço 

Engenharia de Produção. 

 

Aluno E 

Resposta: Eu tinha uma origem e eu não queria desviar dessa origem. Eu sabia quanto eu 

ganhava, eu sabia quanto eu tinha, com o que eu tinha que gastar, e sempre fui um cara que 

calculava o que eu tinha que fazer lá em Teresina. Planejava o que eu tinha que fazer em relação 

aos estudos, não me limitava a aprender apenas o que o professor passava, eu sempre ia além, 

havia um pouco de dedicação a mais, e foi isso que me fez chegar ao curso de Medicina na 

UFPI, que estou cursando agora. 

 

No que se refere  ao ensino de qualidade e a possibilidade de uma formação integral 

destinada aos nossos alunos, tivemos alguns relatos que vêm a comprovar como acontecia essa 

dinâmica no interior do IFPI: 

 

Aluno B 

Resposta: Eu gostava muito do curso, dos professores, que eram ótimos, e lá consegui aprender 

com a didática usada por eles. Em resumo, tenho muitas lembranças boas de lá. 

 

Aluno E 

Resposta:(...) sentia muito realizado no IFPI. Eu gostava da comida maravilhosa do IFPI, foi a 

melhor comida que eu já comi. Eu gostava de aprender. Tinha maus professores, mas também 

tinha bons professores de quem eu tirava o máximo de conhecimento que eu conseguia. Para 

mim, o IFPI era um lar onde eu só tinha alegria. E tem muitas pessoas que não davam valor a 

esta oportunidade. 

 

Consideremos agora os objetivos da POLAE (2014), que são: 

I – Promover condições para acesso, a permanência e a conclusão do curso 

pelos estudantes do IFPI, na perspectiva de inclusão social, e democratização 

do ensino, conforme preconizam os artigos: 206 da CF de 1988; o art. 3º da 

LDB (Lei nº 9.394/96); a Lei 8069/90 (ECA); a Lei 12852/13 (Estatuto da 

Juventude) e o Decreto 7234/10 (PNAES); 

II – Assegurar aos estudantes igualdade de oportunidades no exercício das 
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atividades acadêmicas; 

III – Proporcionar ao estudante com necessidades educacionais específicas as 

condições básicas para o seu desenvolvimento acadêmico; 

IV – Contribuir para a melhoria do processo, com vistas a redução da evasão 

e retenção escolar; 

V – Contribuir para a redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas 

e culturais; 

VI – Identificar anualmente o perfil socioeconômicos dos estudantes do IFPI; 

VII – Fomentar o protagonismo dos estudantes, assegurando sua 

representação no acompanhamento e avaliação das ações da Política de 

Assistência Estudantil do IFPI; 

VIII – Propor um sistema de avaliação dos Programas e Projetos de 

Assistência Estudantil; 

IX – Implantar um sistema de informação de coleta de dados socioeconômicos 

dos estudantes do IFPI. 
 

O Benefício Permanente também conjuga com estes objetivos na medida em que 

assegura aos estudantes igualdade de oportunidades no exercício das atividades acadêmicas ao 

garantir, principalmente aos alunos em situação de vulnerabilidade social, as condições que 

faltava para a garantia da permanência nos diferentes cursos do IFPI, o que colabora para a 

diminuição e redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais, promovendo 

a redução da evasão e da retenção escolar. 

Assim, considerando os relatos colhidos com nossas entrevistas de história de vida 

chegamos à conclusão de que a Política de Assistência Estudantil do IFPI (POLAE), 

especialmente o Benefício Permanente, cumpriu com seu papel de garantir o direito 

fundamental e social a educação, conforme o proposto pela Constituição Federal de 1988. 

Além disso, por ser um mecanismo de garantia à educação, cumpre com o proposto por 

Crosara, Silva e  Oliveira (2020, p. 30) ao passo em que  criou condições de igualdade e 

oportunidades para todos, sendo ofertado para a maior quantidade de pessoas e beneficiando 

especialmente aqueles que estivessem em situação de desigualdade social, vulnerabilidade 

social e risco social, buscando a igualdade material. 

Ademais, indo ao encontro do exposto até o momento, por se tratar de um direito 

fundamental e ter uma função significativa na construção do Estado Democrático de Direito, a 

criação da Política de Assistência Estudantil, incluindo o Benefício Permanente oferecido pelo 

IFPI, que busca a garantia do direito à educação, acaba entrando no cumprimento dos objetivos 

constitucionalmente previstos, o que, segundo Crosara, Silva e  Oliveira (2020, p. 30), obriga o 

Estado a criar políticas de acesso e permanência que permita a todos os cidadãos, independente 

da situação social ou econômica que se encontrem, em especial os grupos mais vulneráveis, a 

fruição desse direito. 

Neste sentido, comprovamos que a Política de Assistência Estudantil ganha um lugar de 
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destaque na busca da materialização do direito à educação, e passa então a configurar-se como 

um importante mecanismo de garantia de acesso, permanência e conclusão da educação na 

medida em que fornece aos estudantes economicamente vulneráveis melhores condições no 

percurso acadêmico. Isso porque é uma política que busca minimizar os obstáculos e afastar 

quaisquer barreiras que impeçam o pleno exercício do direito fundamental à educação.  

Isso foi comprovado pelas falas de nossos alunos ao passo em que por meio dos relatos 

das história de vida esclareceram que o Benefício Permanente agia no minimização das diversas 

formas de barreiras e impedimentos ao acesso à educação, como: pela garantia de condições de 

pagamento do transporte utilizado pelos estudantes para chegar à instituição de ensino,  pela 

garantia da compra dos materiais necessários ao acompanhamento das aulas de maneira 

satisfatória, pelo custeio de lanches necessários a esses alunos no contraturno das aulas, ou em 

situações mais graves de Vulnerabilidade Social em que o Benefício Permanente agia não 

somente nas necessidades de manutenção do curso, mas também garantia o custeio das 

necessidades básicas de manutenção e sobrevivência. 
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6 CONTRIBUIÇÕES DO BENEFÍCIO PERMANENTE PARA OS ALUNOS 

EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM CONTABILIDADE 

 

Analisando as finalidades da POLAE (2014) que se propõe a: “Promover a ampliação 

das condições de acesso, permanência e êxito acadêmico por meio do desenvolvimento de ações 

que interferem no processo de ensino aprendizagem, apoiando a formação de estudantes e 

contribuindo com a igualdade de oportunidades e a prevenção da evasão escolar”. E 

considerando os relatos colhidos nas entrevistas de história de vida, assim como através da 

análise dos formulários socioeconômicos respondidos pelos alunos participantes desta pesquisa 

durante o processo de seleção do Benefício Permanente, chegamos à conclusão de que o 

Benefício Permanente é, inegavelmente, um importante mecanismo de inclusão, sobretudo a 

inclusão educacional.  

Através das entrevistas de história de vida observamos que o Benefício Permanente se 

mostrou fundamental no processo de garantir a permanência e levar os nossos alunos ao sucesso 

acadêmico, mesmo eles se encontrando em diferentes situações de Vulnerabilidade Social. Isso 

se deu, principalmente, pela característica do benefício ser oferecido ao aluno durante todo o 

seu percurso acadêmico. O fato de o Benefício ser pago mensalmente garantiu àqueles que 

foram contemplados a tranquilidade de que teriam o recurso necessário para o custeio das 

necessidades básicas de seu curso durante todo o processo, o que fez com que a renda familiar, 

que na maioria das vezes mostrava-se insuficiente, fosse destinada naquele momento para 

responder a outras necessidades da família. 

 Tivemos relatos de algumas situações, menos e outras mais graves, que faziam com que 

o Benefício ganhasse ainda mais relevância, tanto para as necessidades de manutenção do curso, 

como para o sustento de outras necessidades de subsistência que as condições socioeconômicas 

precárias faziam recair sobre ele. Em meio aos relatos das histórias de vida tivemos casos de 

famílias em situação de baixa renda e com uma composição numerosa que demandava todas as 

necessidades de um único provedor. Tivemos casos de mães em situação de Vulnerabilidade 

Social e que eram as únicas provedoras do lar, além de situações de alunos oriundos de 

municípios do interior do estado, que vieram para Teresina com pouquíssimas condições de se 

manter, que viram na Assistência Estudantil uma saída para a continuidade dos estudos e até a 

manutenção das necessidades de sobrevivência. 

No caso da (aluna A ) identificamos que ela era oriunda de uma família de baixa renda, 

composta de quatro membros, que sobreviviam em média com um salário mínimo e que via no 

Benefício Permanente uma ajuda para a compra dos passes, dos materiais acadêmicos, do 
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custeio de lanches e para ter acesso à internet, custeada nesse período pelo referido benefício. 

Na entrevista a aluna relatou que o Benefício foi um meio de dar tranquilidade ao percurso 

acadêmico, pois a garantia de que tinha mensalmente esse recurso para custear as despesas do 

curso fazia com que essa preocupação da família fosse retirada, visto que tinham um orçamento 

muito reduzido e que provavelmente não teriam as condições de arcar com todas as demandas 

do curso sem esse auxílio por parte da Instituição de Ensino. 

Já a (aluna B) era oriunda de uma família composta de sete membros, que tinha na figura 

da mãe a única provedora das despesas da casa, e que por muito tempo manteve as necessidades 

da família apenas com trabalhos eventuais. como a venda de alimentos e de produtos de beleza. 

Para essa aluna, e sobretudo para a família, o Benefício foi muito útil para arcar com os custos 

do transporte, com a compra de materiais acadêmicos, de lanches e outras necessidades 

oriundas do curso. Ela relatou, inclusive, que foi com o recurso do Benefício que conseguiu 

comprar seu primeiro celular, que foi usado durante o curso para a realização de pesquisas e 

trabalhos acadêmicos. 

Quanto ao (aluno C), trata-se de um aluno oriundo de uma família composta de seis 

membros, que teve na figura da mãe a única provedora por um longo tempo. Sua mãe trabalhou 

como empregada doméstica e em alguns momentos como cozinheira ou babá, obtendo sempre 

uma renda de um salário mínimo. Segundo relatos do aluno, o Benefício lhe foi útil porque com 

ele manteve as despesas dos seus passes e de seus irmãos, além de ter possibilitado a sua 

participação em atividades complementares de seu curso, como palestras e minicursos. 

No caso do (aluno D), é oriundo de uma família composta de cinco membros, dentre os 

quais apenas seu pai era o provedor da família ao longo dos anos. Segundo ele, o Benefício 

contribuiu no seu percurso acadêmico por dar uma maior tranquilidade no seu processo de 

ensino aprendizagem. Com o recurso do Benefício eram custeadas todas as demandas oriundas 

do curso. 

O (aluno E) é oriundo do interior de Elesbão Veloso e veio para Teresina com o objetivo 

de ter uma melhor formação, para que ele pudesse realizar o sonho de chegar a fazer o curso de 

Medicina. Dentre os alunos participantes da pesquisa, foi o que apresentou a mais grave 

situação de Vulnerabilidade Social. Era órfão de pai e sua mãe o deixou com seus avós, que 

foram os responsáveis pela sua criação. Seus avós maternos eram de baixa renda e recebiam 

apenas dois salários mínimos para a subsistência . No entanto, é importante ressaltar que quando 

o referido aluno veio para Teresina, ele se mantinha com uma renda de aproximadamente 

R$ 300,00 reais, que era o recurso enviado pelos seus avós para a sua manutenção na cidade e 

o custeio das despesas do curso. 
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Entretanto, por ter sido criado por dois idosos que já possuíam a saúde fragilizada e com 

o acontecimento de alguns problemas de saúde, com o passar do tempo, seus avós faleceram e 

esse aluno ficou entregue à sorte, momento em que ele recorreu à Assistência Estudantil para 

ajudá-lo com as despesas do curso e outras necessidades de subsistência, tendo em vista que ele 

não recebia apoio por parte de outros membros da família. Alguns de seus parentes só o 

procuraram quando tiveram a notícia de que ele tinha sido aprovado no curso de Medicina na 

Universidade Federal do Piauí (UFPI). Assim, no período entre o falecimento de seus avós e a 

sua aprovação para o curso de Medicina, o Benefício Permanente foi o único recurso que 

dispunha para arcar com todas as suas despesas e necessidades. 

Neste sentido, considerando o conceito de Vulnerabilidade Social, que diz: 
Entende-se por Vulnerabilidade Social um conjunto de incertezas, 

inseguranças e riscos enfrentados quanto à fragilização de vínculos familiares 

e o acesso e atendimento às necessidades básicas de bem-estar social, que 

envolvem condições habitacionais, sanitárias, educacionais, de trabalho, de 

renda e de bens de consumo (IFPI, 2014). 

 

Observamos que o aluno E passou por  todas as situações que bem descrevem o conceito 

exposto sobre a Vulnerabilidade Social, o que pode ser comprovado pelos relatos abaixo, 

extraídos da entrevista de história de vida. 

 

Aluno E – Relatos que comprovam a fragilização de vínculos familiares 

Resposta: (...) eu não tinha o apoio de meu pai, que faleceu, e eu não tive contato com a família 

paterna, e da família materna só tive contato com meu avô e minha avó. E a minha mãe nunca 

foi presente, nunca cuidou de mim, ou se importou comigo. Então os meus pais eram meus avós, 

era com eles que eu residia quando morava no munícipio de Elesbão Veloso, e eu os deixei para 

ir para Teresina pra morar na casa de um tio. E lá sempre foi tudo muito difícil. O primeiro ano 

eu fiquei na casa do meu tio, mas eu tive que mudar de local, porque a minha tia não gostava 

de mim. Ela nunca gostou de meus avós, e eu me dava melhor com meu tio e também me dava 

bem com os filhos deles. O mais velho não gostava muito de estudar, só vivia em festas e esse 

comportamento dele fazia com que ele vivesse em atrito com a sua mãe. E com esse problema 

todo, eu tive que sair de lá. 

 

Aluno E – Relatos que comprovam a fragilização de vínculos familiares e a precária condição 

de acesso a bens que promovam o bem-estar social 

Resposta: Entretanto, o que deu para entender é que ela não me queria mais na casa dela. Então 

disse que meu avô tinha condições de pagar um aluguel e que era melhor eu sair de lá. Aí o meu 
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avô fez um empréstimo em parceria com outro tio para construir um quarto no quintal da casa 

desse meu tio. Eu morava no quintal da casa desse tio. Era um puxadinho que não tinha 

nenhuma estrutura, era cheio de areia, cheio de folhas, não tinha móveis e eu vivi do segundo 

ao quarto ano naquele lugar miserável. Era um local que me desagradava muito em falar. Neste 

puxadinho tinha um banheiro, uma sala e tinha uma pia, as coisas básicas mesmo. Mas eu não 

reclamava, porque não gostava de preocupar meu avô e minha avó. E olha que faltava tudo lá. 

Não tinha nem cadeiras. Eu passei três anos sentado numa rede, deitado numa rede, dormindo 

numa rede, porque nem cadeira tinha na minha casa. Não tinha mesa na minha casa. Enfim, era 

complicado, mas foi real. Eu estudava na minha rede, e no IFPI, quando eu ia para a biblioteca. 

Eu fui ter um celular só quando uma tia minha me deu, no final do 2º ano, que foi quando eu 

passei a usar o celular para realizar pesquisas e me ajudou a expandir os meus estudos. Agora, 

voltando a falar sobre a casa onde eu morava, era uma casa muito humilde, mas eu nunca 

reclamei, até porque neste período meu avô já estava com câncer e minha avó já estava com a 

idade avançada. Quando eu falava com eles, apenas queria saber como eles estavam e também 

não pedia ajuda para meus tios. Eu sempre me virei sozinho em Teresina, até quando eu adoecia 

eu me virava sozinho. Mas falo que foi um período muito difícil. Não era um ambiente digno 

de se viver. Foi traumático. Ao mesmo tempo que aquela situação me dava forças para continuar, 

eu procurava enxergar o além daquilo. E a situação não veio me afetar naquele momento, eu 

vim sentir depois, quando eu perdi meu avô e minha avó. Neste momento foi que fui ver como 

lá era terrível, e sombrio. Só no momento em que eu estava de luto. Aí foi que eu comecei a ver 

só os problemas na minha vida. A casa foi muito mal construída, vivia suja, eu me sentia 

excluído e rejeitado, como se não tivesse importância. A minha mesa era a caixa do fogão, que 

servia para guardar as coisas e servia de mesa. Mas eu só fui me sentir quando estava em luto, 

comecei a me sentir mal, mas antes eu era feliz, eu me sentia muito realizado no IFPI. Eu 

gostava da comida maravilhosa do IFPI, foi a melhor comida que eu já comi, eu gostava de 

aprender, tinha maus professore, mas também tinha bons professores de quem eu tirava o 

máximo de conhecimento que eu conseguia. Para mim, o IFPI era um lar onde eu só tinha 

alegria. E tem muitas pessoas que não davam valor a esta oportunidade. 

 

Após analisar estes trechos da fala do aluno E, chegamos à conclusão de que apesar 

deste aluno ter passado por todas as dificuldades expostas acima e encontrando-se em graves 

situações de Vulnerabilidade Social, através do apoio que ele teve por parte da Assistência 

Estudantil do IFPI, sobretudo o Benefício Permanente que ele recebeu durante um período do 

seu percurso acadêmico, ele conseguiu concluir seu curso Médio Integrado ao Técnico em 
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Contabilidade com sucesso e pôde, logo em seguida, realizar seu grande sonho de ingressar na 

Universidade Federal do Piauí no curso de Medicina.  

Sem dúvida nenhuma trata-se de um exemplo de determinação, força e fé, mas, com 

certeza, ele não teria conseguido o sucesso no curso realizado no IFPI e nem tampouco teria 

condições de ser aprovado no curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí se não 

tivesse recebido uma educação de qualidade, o apoio financeiro através do recebimento do 

Benefício Permanente, assim como o acolhimento realizado no momento de fragilidade e perda, 

o que o possibilitou uma  igualdade de acesso, permanência e o levou ao sucesso acadêmico. 

Assim, através das falas colhidas com os relatos dos diferentes entrevistados, que 

possuíam histórias de vida distintas, mas que tinham em comum o fato de serem oriundos de 

famílias de baixa renda, que na maioria das vezes eram acometidos por algum agravante social, 

chegamos concluímos que o Benefício Permanente contribuiu no processo de formação desses 

alunos, sobretudo no que diz respeito a possibilitar as condições mínimas para que 

continuassem tendo acesso às aulas e terem como adquirir os materiais que eram fundamentais 

para o curso. Em algumas situações específicas ele passa a ter uma função até maior do que 

essa, que pela falta de uma garantia de renda e de assistência e proteção por parte da família, 

passa a ser a principal fonte não só da manutenção do curso, mas da manutenção da vida. 

Outro ponto que foi consenso entre todos os alunos entrevistados diz respeito às 

possíveis mudanças que o Benefício poderia causar na realidade dos alunos contemplados, 

principalmente entre aqueles que se encontravam nas piores situações de vulnerabilidade social. 

Todos eles afirmaram que apesar do Benefício ajudar bastante naquele momento de 

dificuldade e necessidade financeira da família, não provocou uma mudança substancial na 

situação em que se encontravam, pois era temporário e não chegava a alterar o quadro e situação 

em que a família se encontrava. Logo abaixo seguem os relatos dos alunos sobre esse 

questionamento: 

 

Aluno A 

Resposta: Mudança, não. Ele ajudou a pagar o transporte e me ajudou a colocar a internet, que 

antes não tinha na minha casa. E quando as situações financeiras apertavam, às vezes eu ajudava 

também. 

 

Aluno B 

Resposta: Contribuiu com as necessidades do curso, ajudou muito. 
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Aluno C 

Resposta: Foi uma ajuda. Mas, não teve um impacto tão profundo. Mas, ajudou. 

 

Aluno D 

Resposta: A mudança foi trazer mais estabilidade e me dar mais independência, sem precisar 

contar o tempo todo com o trabalho de meu pai. 

 

Aluno E 

Resposta: O benefício me ajudou a me manter, a pagar as contas, a me dar autonomia para 

conseguir manter meu curso. 

 

Entretanto, ao analisar mais detalhadamente a fala de cada um dos alunos entrevistados, 

e principalmente ao identificar que todos eles após a conclusão do curso Médio Integrado ao 

Técnico em Contabilidade tiveram a capacidade de ingressar numa Universidade Pública, para 

cursar um curso superior, visualizamos que, de fato, o recebimento do Benefício não trouxe 

uma mudança da realidade imediata dos alunos e de suas famílias, mas proporcionou a 

formação e o prosseguimento nos estudos, o que levou tanto os alunos como suas famílias a 

uma condição diferente da que estavam anteriormente, o que provocou uma mobilidade social 

e uma mudança na realidade social. 

Assim, com base naquilo que foi exposto até o momento, chegamos à conclusão de que 

a Política de Assistência Estudantil do IFPI (POLAE) e, sobretudo, o Benefício Permanente 

comprovou, ser um importante mecanismo de acesso, permanência e sucesso acadêmico dos 

alunos que por ele são contemplados. No que diz respeito ao acesso, muitas famílias, ao 

conhecerem a dinâmica e terem uma noção de que a Instituição possui e oferece os Benefícios 

de Assistência Estudantil, colocam os filhos na instituição com a intenção de receber esse apoio 

para o custeio das despesas do curso. Quanto à permanência, que foi um dos pontos mais 

recorrentes nas falas de nossos entrevistados, comprovamos que o Benefício Permanente foi 

capaz de oferecer as condições para manutenção do curso e para a aquisição dos materiais 

necessários a realização de suas atividades de maneira satisfatória, o que deu tranquilidade ao 

processo de ensino aprendizagem, garantindo mensalmente um valor para essas despesas. Isso 

fez com que o rendimento familiar, que na maioria das vezes mostrava-se escasso, fosse 

direcionado para outras necessidades de manutenção da família. Por fim, em consequência da  

necessidade da contrapartida dos alunos beneficiários de apresentar uma frequência regular e  

ter bons rendimentos acadêmicos, tivemos o sucesso acadêmico desses alunos. 
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Nesse sentido, visualizamos na prática do Campus Teresina Central, com base no 

PNAES e corroborando com aquilo proposto por Silva (2013, p. 65), que a Assistência 

Estudantil do IFPI, através da POLAE, oferece uma gama de programas e projetos que 

provocam a minimização das desigualdades sociais e da escassez de recursos dos estudantes 

em suas especificidades, considerando-os sujeitos em formação e auxiliando-os 

financeiramente em situação de vulnerabilidade social. A prioridade de atendimento é dada aos 

alunos oriundos da rede pública de educação básica e com renda familiar per capita de até um 

salário mínimo e meio, e que se encontravam em situações de risco social. 

É importante ressaltar que a Assistência Estudantil do IFPI é feita através de ações 

integradas com outros setores da instituição, como o departamento pedagógico, o setor de saúde, 

as coordenações dos diversos cursos, e outros setores que em colaboração mútua fazem o 

acompanhamento desses alunos e tentam identificar as suas necessidades para que possam ser 

atendidos de forma integral e, assim, suprir todas as suas necessidades, levando-os à 

permanência e ao sucesso acadêmico, o que oferece a eles o exercício da cidadania e torna a 

Política de Assistência Estudantil uma política institucional a serviço da coletividade. 

Considerando o que é proposto por Crosara, Silva e Oliveira (2020, p. 29), a Assistência 

Estudantil  cumpre com o objetivo constitucional de buscar a plena realização das pessoas, visto 

que tem o objetivo de garantir aos beneficiários uma existência digna ao passo busca garantir a 

materialização de um direito fundamental, que é o da educação. A partir dessa Política, o Estado 

atua de forma solidária em nome da justiça social e em  prol dos vulneráveis, combatendo as 

diferentes formas de desigualdade e todas as formas de discriminação. 

Portanto, a assistência estudantil desempenha significativo papel, que deve ser 

reconhecido e valorizado. Diante dessa realidade, a assistência estudantil ganha lugar de 

destaque na busca da materialização do direito à educação, por ser um importante mecanismo 

de garantia de acesso, permanência e conclusão da educação, na medida em que fornece aos 

estudantes economicamente vulneráveis melhores condições no percurso acadêmico. Dessa 

maneira, é uma política que busca minimizar os obstáculos que são dados aos mais pobres ao 

promover a equidade de condições de conclusão do ensino.  

Entretanto, a Política de Assistência Estudantil urge pela aprovação de um projeto de lei 

que a torne política de Estado e, mais do que isso, que garanta todas as coberturas e assistências 

já propostas, e as amplie cada vez mais, a ponto de oferecer atendimento a todos que dela 

precisem. Nesse sentido, deve-se haver um crescente financiamento de suas atividades, pois o 

financiamento é crucial para a oferta crescente de mais serviços, pondo fim às práticas de 

desvalorização da educação e o processo contínuo de cortes com este fim. Sem recursos 
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suficientes é impossível dar prosseguimento a uma Política que contribua com o acesso às 

instituições de ensino e garanta aos alunos uma educação de qualidade que poderá levá-los a 

uma mudança de realidade social, assim como impedirá o resgate de muitas situações de 

violência e de violação de direitos e, principalmente, impossibilitará o resgate de muitos de uma 

situação de ignorância que os torna  apáticos, passivos e imobilizados diante dos cruéis ditames 

impostos pelo sistema capitalista de produção. 
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7  PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O produto educacional é um dos requisitos parciais do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) para a obtenção do título de mestre, e deve ser 

planejado, desenvolvido e aplicado no ambiente de trabalho do aluno, momento em que ele 

deve ser avaliado e analisado pelo mestrando e pelo público ao qual se destina (IFES, 2017). 

Além disso, a necessidade da construção e aplicação do Produto Educacional nos mestrados 

profissionais, como é o caso do ProfEPT, o diferencia dos mestrados acadêmicos, pois não 

forma somente pesquisadores, posto que mesmo que a pesquisa seja parte do processo de 

construção deste produto, o pesquisador tem a preocupação de identificar, reconhecer e utilizar 

a pesquisa como forma de agregar valor em suas ações profissionais (RIBEIRO, 2005). 

Com o objetivo de melhorar minha prática profissional enquanto assistente social do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, onde 

atualmente sou Coordenadora de Assistência Estudantil e Educação Inclusiva, e trabalho 

diretamente com as ações de Assistência Estudantil, tendo como referência os resultados 

obtidos com a pesquisa intitulada Os desafios e as possibilidades da Assistência Estudantil no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central: 

relatos de vivência, identifiquei o fato de que  no Instituto Federal do Piauí oferecemos uma 

gama de Benefícios que, muitas vezes, não são suficientemente publicizados. Considerando que 

o documento onde estão dispostos todos esses Benefícios mostra-se muito extenso e, às vezes, 

por trazer uma linguagem um pouco rebuscada acaba não se tornado atrativo para o 

conhecimento de nossos alunos, surgiu a a ideia de se fazer uma História em Quadrinhos (HQ) 

referente à Assistência Estudantil do IFPI, principalmente a assistência desenvolvida no 

Campus Teresina Central, trazendo as principais informações para que todos os alunos saibam 

quais Benefícios têm direito e a forma de acessá-los.  

A Historinha em Quadrinho(HQ) será disponibilizada na página do IFPI na parte 

específica da Assistência Estudantil, a partir da qual todos terão acesso aos informativos 

relacionados aos benefícios oferecidos pela POLAE (Política de Assistência Estudantil do IFPI), 

principalmente as informações sobre os benefícios contidos no Programa para os  alunos em 

Situação de Vulnerabilidade Social (PAEVS). A partir dela, espera-se que ocorra uma melhor 

divulgação de todos os serviços oferecidos pela Política e, assim, promova e facilite o acesso 

dos alunos a esses benefícios. Além disso, a cada entrada de alunos na Instituição serão 

impressos algumas vias que serão disponibilizadas pela Coordenação de Assistência Estudantil 

e Educação Inclusiva do Campus Teresina Central, e serão compartilhadas pelos membros da 
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Comissão de Assistência Estudantil, além da realização do compartilhamento por meio de redes 

sociais. A História em Quadrinhos intitulada A Assistência Estudantil na perspectiva de 

Direitos destina-se a todos os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Piauí, principalmente aos alunos do Campus Teresina Central, independentemente se são 

alunos do Médio Integrado ao Técnico, de cursos Técnicos Concomitantes ou Subsequentes, 

ou alunos dos cursos Superiores. 

Nesse sentido, a HQ servirá como um suporte aos alunos sobre as principais 

informações relacionadas a Política de Assistência Estudantil do IFPI, principalmente no que 

se refere aos benefícios oferecidos, a quem se destina, a forma de acessá-los e os pré-requisitos 

para a permanência do Benefício. Isso se mostra relevante principalmente os processos de 

seleção desses benefícios geralmente são feitos por editais de seleção que, na maioria das vezes, 

é muito extenso e enfadonho, o que acaba tirando o interesse dos alunos pela leitura, levando 

ao não conhecimento das informações necessárias para recorrer e acessá-los. 

Assim, pretendemos com a HQ  mostrar a importância da Assistência Estudantil durante 

todo o processo formativo do aluno, principalmente para os alunos do Ensino Médio Integrado 

que na maioria das vezes não tem a atenção devida aos processos de seleção, e acabam perdendo 

a oportunidade de serem comtemplados por um importante mecanismo que garante o acesso, a 

permanência e o sucesso dos discentes em uma instituição de ensino pública, gratuita e de 

qualidade. A HQ foi escolhida como o nosso produto educacional por ser considerada um meio 

de comunicação de fácil acesso e que causa grande interesse e satisfação àqueles que a 

consomem.  

Remonta sua origem desde os primórdios da comunicação humana, quando se iniciam 

os primeiros registros de pinturas rupestres em sequência, o que se assemelha às HQ, na sua 

estrutura de simulação de movimento. Essa forma de comunicação é presente também na 

sociedade moderna, apresentada nas instintivas representações de falas, feitas por crianças antes 

da alfabetização, que  encontram na reprodução dos códigos e linguagem das HQ uma forma 

de transmitir suas ideias e registrar seus pensamentos (PAIVA, 2016). 

Segundo Guimaraes (2010, p. 30), Histórias em Quadrinhos é a forma de expressão 

artística que tenta representar um movimento através do registro de imagens estáticas. Assim, 

é História em Quadrinhos toda produção humana, ao longo de toda sua história, que tenha 

tentado narrar um evento através do registro de imagens, não importando se a tentativa foi feita 

em uma parede de caverna há milhares de anos, numa tapeçaria, ou mesmo numa única tela 

pintada. Não se restringem nessa caracterização o tipo de superfície empregado, o material 

usado para registro, nem o grau de tecnologia disponível. 
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Entretanto, oficialmente as HQs tiveram seus primeiros registros da maneira que 

conhecemos nas produções do luso-brasileiro Ângelo-Agostini com as aventuras do Nho Quim 

(1869) e nas publicações de Richard Felton Outcalt, que criou o personagem Mickey Dugan, 

ou como é mais conhecido o Yellow Kid (o menino amarelo de 1895). A partir desse momento 

foram registrados muitos casos de HQs no século XX e XXI, no Brasil e no mundo. 

Além do que já fora citado, preferimos utilizar a História em Quadrinhos como nosso 

produto educacional por considerar um instrumento muito utilizado e disseminado nos 

processos educacionais, e que essa aproximação se torna cada dia mais crescente, 

principalmente pelo fato das HQs serem recomendadas no texto da nova LDB e dos PCN, e que 

a presença constante dos quadrinhos no ENEM representa a concordância com essas 

recomendações. 

Outro fato que contribuiu para que escolhêssemos as Histórias em Quadrinhos para ser 

o nosso produto educacional foi a sua linguagem lúdica, que acaba por tornar a comunicação e 

a transmissão das informações mais prazerosas, tendo em vista que produziremos um material 

com muitas informações e referências à documentações que muitas vezes se tornam enfadonhas, 

mas ao se apresentar em forma de desenhos chamará mais a atenção de nossos alunos, que em 

grande parte são adolescentes que se identificam com essa linguagem. 

 

7.1 Avaliação do produto Educacional 

 

Após a conclusão do produto educacional organizamos o processo de sua avaliação. 

Para isso, colocamos a HQ na página da Assistência Estudantil do Campus Teresina Central, a 

apresentamos em uma reunião com os estudantes ingressantes do Campus, além de enviarmos 

a HQ para os profissionais que fazem parte da Comissão de Assistência Estudantil do Campus 

Teresina Central. No momento da apresentação durante a reunião, assim como no momento do 

envio da HQ para os membros da Comissão, foi disponibilizado um link referente a um  

questionário de avaliação sobre o Produto Educacional,  no qual foram feitos alguns 

questionamentos acerca das informações, conceitos e objetivos propostos pelo produto. 

O questionário foi elaborado com a finalidade de avaliar a qualidade das informações 

presentes na HQ, o nível de clareza e objetividade das informações, o entendimento da 

linguagem utilizada e se, de fato, a História em Quadrinhos tinha conseguido transmitir as 

informações necessárias ao atendimento dos benefícios e a forma de acessá-los de forma lúdica. 

Além disso, foi pedido pra que todos os participantes apontassem os pontos positivos e 

negativos do produto. Foram respondidos 50 questionários, sendo que 80% foram respondidos 
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pelos alunos ingressantes, 5,7% por assistentes sociais, 2,9% por psicólogos, 5,7% por técnicos 

em assuntos educacionais e 5,7% por assistentes de alunos. 

Após o recebimento da devolutiva dos questionários observamos que tivemos o retorno 

de todos eles, e as informações contidas neles foram aqui analisadas. Os questionamentos foram 

subdivididos em questões objetivas e subjetivas das quais tivemos os resultados relatados a 

seguir. 

As questões objetivas foram distribuídas de 1 a 5 e tinham como opção de respostas 

“discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “indiferente”, “concordo parcialmente” e 

“concordo totalmente”. No que diz respeito a considerar a produção da HQ para nortear os 

discentes sobre um melhor esclarecimento sobre o Programa de Assistência Estudantil, por 

unanimidade responderam que concordavam totalmente na elaboração da História em 

Quadrinhos. Em relação a se o Produto Educacional apresentava conceitos e argumentos claros, 

40% responderam que concordam totalmente, 51,4% responderam que concordam 

parcialmente com a afirmação, enquanto 8,6% responderam serem indiferentes. 

No que se refere a clareza, a objetividade e a facilidade de compreensão da História em 

sobre a Política de Assistência Estudantil, todos responderam que concordaram totalmente. No 

que diz respeito a se a História em Quadrinhos conseguiu repassar seu conteúdo de forma lúdica, 

80% concordaram totalmente e 20% concordaram parcialmente. No que se refere à relevância 

das informações repassadas pela HQ sobre a Política de Assistência Estudantil do IFPI, 90% 

concordaram totalmente, e 10% concordaram parcialmente.  

Além disso, fizemos duas perguntas subjetivas acerca dos pontos positivos e negativos 

acerca da HQ, assim como pedimos sugestões para a melhoria do material. Ao serem 

questionados, os alunos e os servidores apresentaram os seguintes pontos, distribuídos no 

quadro abaixo.  

 

Tabela 1 – Pontos Positivos e pontos negativos do Produto Educacional 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

• Apresenta uma linguagem lúdica e 

de leitura leve. 

•  Tem um conteúdo instrutivo e 

apresenta recursos visuais que 

chamam a atenção para o conteúdo. 

•  Tem uma linguagem clara e 

• Muita informação. Em alguns 

momentos é um pouco cansativo. 

• Não identifiquei pontos negativos. 

• Não vi pontos negativos. 

• Pouca informação sobre a 

importância do bom rendimento e 
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objetiva 

• Mostra-se muito didática. 

• Realiza a propagação de 

informações importantes aos 

alunos. 

• Apresenta uma linguagem 

acessível aos estudantes com o uso 

de ferramenta que prende a atenção 

dos alunos (história em 

quadrinhos), com informações 

claras, conteúdo relevante. 

• Orienta a dinâmica da Política de 

Assistência Estudantil aos alunos. 

• A proposta de criar um material de 

mais fácil compreensão para o 

aluno. A ideia da história em 

quadrinhos é excelente. 

• Clareza e objetividade  nas 

informações prestadas. 

assiduidade do estudante para 

recebimento dos benefícios. 

• Senti falta da descrição dos 

documentos necessários para a 

seleção dos principais benefícios. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

 

Foi pedido aos servidores que apontassem o que eles tinham achado do Produto 

Educacional elaborado. As respostas foram positivas, ou seja, os servidores consideraram que 

a elaboração da HQ foi de fundamental importância para uma melhor compreensão sobre a 

Política de Assistência Estudantil do IFPI. Ressaltaram que o formato de HQ se mostrou 

diferente dos documentos já produzidos e disponibilizados pelo IFPI com o mesmo fim. 

Quando perguntados sobre sugestões para a melhoria da HQ, os servidores apontaram: 

 

Tabela 2 –  Sugestões para a melhoria da História em Quadrinhos 

1.  Seria importante que fosse feito uma versão em LIBRAS. 

2. Sugiro que seja explorado a parte dos documentos de inscrição dos principais benefícios, 

pois os alunos apresentam muitas dúvidas quanto a isso. 

3. Dentro do passo-a-passo, criar uma checklist com os itens e documentos para serem 

entregues ao setor responsável no processo de seleção. 
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4.Explore mais os detalhes dos Benefícios Universais. 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Observamos a partir da análise da avaliação feita pelos servidores da Comissão de 

Assistência Estudantil do IFPI, assim como pelos alunos ingressantes, que a HQ apresentou 

uma aceitação satisfatória, o que vem validar sua importância e efetividade, mas também é 

notável que resta fazer algumas adequações para melhor aperfeiçoar esse Produto Educacional 

para a melhor utilização dos discentes. As sugestões apontadas por aqueles ouvidos pela 

pesquisa contribuirão para a melhoria da HQ, que será  modificada para se tornar o mais didático 

e acessível  possível. 

Concluímos que o Produto Educacional atingiu o seu objetivo:  transmitir para os alunos 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí de forma clara e precisa quais 

são os Benefícios oferecidos pela Política de Assistência Estudantil do IFPI e a forma de acessá-

los, na busca da materialização do direito à educação. 
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8 CONCLUSÕES  

 

Este estudo propôs analisar as ações desenvolvidas pela Política de Assistência 

Estudantil (POLAE), mais precisamente o Benefício Permanente, para estudantes do Ensino 

Médio Integrado ao Curso Técnico de Contabilidade, entre 2016 e 2018. Esperando, com base 

nas análises realizadas, verificar a efetividade da Política para a garantia do acesso e 

permanência dos estudantes na Instituição. Além disso, objetivou (a) caracterizar 

historicamente as políticas de assistência estudantil como um dos vieses das políticas públicas 

de educação; (b) analisar a POLAE como possibilidade de ampliação da inclusão social e, mais 

ainda, como concretização da democratização do acesso e permanência estudantil no IFPI; (c) 

identificar os sentidos e significados atribuídos pelos estudantes do Ensino Médio Integrado ao 

Curso Técnico de Contabilidade acerca do Benefício Permanência do IFPI; e (d) analisar as 

contribuições do Benefício Permanente para estudantes egressos do Ensino Médio Integrado ao 

Curso Técnico de Contabilidade (concludentes entre os anos de 2016 e 2018), uma vez que, 

nessa época, foi um dos cursos que apresentou maior número de estudantes contemplados no 

Campus Teresina Central.  

 Além disso, foi analisado as possíveis mudanças na situação de Vulnerabilidade Social 

enfrentada por esses estudantes contemplados com o Benefício Permanente no referido período 

da pesquisa. Nesse sentido, e como resultado das análises realizadas a partir das entrevistas de 

história de vida, das referências bibliográficas que embasaram teoricamente nosso trabalho e 

por meio da avaliação e estudo dos documentos utilizados no processo de seleção do Benefício 

Permanente, assim como pelos relatórios de execução da POLAE, chegamos à conclusão de 

que de fato o Benefício Permanente garante a permanência dos alunos por eles atendidos e os 

leva ao sucesso acadêmico, o que vem a confirmar a hipótese inicial da pesquisa. 

A pesquisa mostrou, através de um resgate histórico, a forma com que se deu a 

constituição da Política de Educação no Brasil ao longo dos tempos e como houve o surgimento 

da Política de Assistência Estudantil como um dos vieses da Política de Educação, que se 

propõe a garantir as condições de acesso, permanência e sucesso acadêmico aos estudantes. Foi 

evidenciado que a Assistência Estudantil percorreu um longo caminho de lutas e reivindicações, 

marcado por momentos de conquistas e de retrocessos, e que somente com a promulgação da 

Constituição de 1988, no período de redemocratização do país e, sobretudo, com a aprovação 

do PNAES, a Política de Assistência Estudantil ganhou espaço nos cenários das Universidades 

Federais, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de todo o país, e passou a 

ter maior impulso e representatividade. 



85 
 

Além disso, para melhor entender os cenários em que a Assistência Estudantil se torna 

necessária e precisa, trouxemos a contextualização e as mediações de algumas  Situações de 

Vulnerabilidade Social para que, a partir disso, pudéssemos entender as necessidades daqueles 

que precisam da Assistência Estudantil para ter garantido o acesso à educação. 

Observamos ao longo de nossa pesquisa que no IFPI as práticas de Assistência 

Estudantil vêm desde à época da Escola de Aprendizes e Artífices, e que foram sendo 

modificadas no decorrer dos anos, e hoje possui uma política própria, que é a POLAE. Essa 

Política oferece uma gama de benefícios aos alunos através dos Benefícios Universais, como 

acesso ao refeitório, oferta de apoio e acompanhamento pedagógico, apoio psicológico, acesso 

ao setor de saúde, atendimento às necessidades educacionais específicas, acesso à bolsas de 

pesquisa, de extensão, à participação em visitas técnicas e o acesso à monitorias, e alguns 

benefícios destinados aos alunos que se encontram em Situação de Vulnerabilidade Social, 

como Benefício Permanente, Benefício Cultura, Benefício Atleta e Benefício Eventual. O 

Benefício Permanente é aquele que apresenta uma maior demanda por ser oferecido aos alunos 

em situação de Vulnerabilidade Social e por ser garantido ao aluno contemplado durante todo 

o seu percurso acadêmico, o que o torna muito atrativo, principalmente porque a maioria dos 

alunos da instituição são oriundos de famílias de baixa renda. 

No que se refere aos sentidos e significados atribuídos ao Benefício Permanente pelos 

alunos egressos do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Contabilidade, observamos que  se 

delineavam a partir da realidade socioeconômica de cada um dos alunos entrevistados. Para 

aqueles que tinham uma melhor situação socioeconômica, o Benefício Permanente era visto 

como um apoio, uma forma de adquirir materiais e bens que os auxiliariam a ter um melhor 

acompanhamento das aulas, a participação em atividades complementares e conferia certa 

autonomia no processo de ensino aprendizagem, sem a necessidade de depender 

exclusivamente da renda da família, que na maioria das vezes se mostrava insuficiente. Já para 

aqueles alunos que se encontravam em situações mais sérias de Vulnerabilidade Social e que 

eram acometidos de agravantes sociais, o Benefício Permanente se coloca num local de 

essencialidade, sem o qual não teria sido possível a conclusão do curso, o sucesso acadêmico, 

o prosseguimento nos estudos e até mesmo a manutenção das necessidades básicas. 

É nesse sentido que o Benefício Permanente ganha sentidos e significados diversos, a 

depender do aluno atendido, da situação de renda da família, do acometimento de alguma 

necessidade extraordinária, de algum agravante social. Mas, todos os seus sentidos e 

significados acabam levando os alunos atendidos a garantia mínima de condições de acesso e 

permanência no percurso acadêmico. 
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No que se refere às contribuições do Benefício Permanente para estudantes egressos do 

Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Contabilidade, concluímos que a primeira 

contribuição que inegavelmente o Benefício cumpre é o da inclusão, principalmente o da 

inclusão educacional. À medida em que ele garante a alunos em diferentes situações de 

Vulnerabilidade Social as condições mínimas de acesso e permanência na instituição de ensino, 

ele garante o direito à educação e os inclui nesse meio, que se não fosse por meio do auxilio, 

não teria como prosseguir seus estudos. 

Outra contribuição desempenhada pelo Benefício Permanente é a democratização do 

ensino, pois através da garantia das condições de manutenção dos estudos, a Assistência 

Estudantil oportuniza aos alunos uma formação, e no caso específico dos alunos que foram 

participantes de nossa pesquisa, observamos que essa formação lhes possibilitou um 

prosseguimento nos estudos, o que futuramente os levará a uma outra realidade, diferente 

daquela em que eles se encontravam inicialmente. 

Nesse sentido, é verdade que o Benefício Permanente não provocou nenhuma mudança 

substancial e visível imediata na realidade dos nossos alunos e de suas famílias, mas o acesso 

ao conhecimento que tiveram através da garantia desse acesso e da permanência pode sim levá-

los a um lugar melhor no futuro, o que lentamente provocará a mudança na realidade dessas 

pessoas e de suas famílias. Assim, em linhas gerais, eu não poderia deixar de ressaltar a 

importância atribuída ao Benefício Permanente no processo de acesso, permanência e sucesso 

dos nossos alunos, o que comprovamos através dos relatos coletados nas entrevistas e, mais do 

que isso, eles ressaltam a importância dessa política e a necessidade de ampliação, pois é notório 

que a quantidade de alunos atendidos é inferior à quantidade de alunos que dependem dela. Isso 

faz com que clamemos a cada dia por mais recursos a fim de expandir as ações voltadas para a 

Assistência Estudantil de nossos alunos, tornando-a menos seletiva e focalizada. 

Junto com a elaboração deste trabalho foi desenvolvido o Produto Educacional na forma 

de História em Quadrinho (HQ), intitulado A Assistência Estudantil na Perspectiva de Direitos, 

para que a partir dela e de forma lúdica nossos alunos pudessem conhecer quais os benefícios 

oferecidos pela POLAE e esclarecer a dinâmica de acesso e acompanhamento dos benefícios. 

O produto se limitou à elaboração de uma HQ, mas, para trabalhos futuros, outras 

formas de mídia podem ser utilizadas, como a criação de um aplicativo de acesso aos Benefícios 

da Assistência Estudantil, a criação de um vídeo didático com interpretação em libras e a criação 

de um Guia Didático. 

Observamos que a pesquisa apresentou algumas limitações, como a que está relacionada 

ao fato deste estudo analisar as histórias de vida de alunos egressos do Ensino Médio Integrado 
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ao Técnico em Contabilidade do IFPI, Campus Teresina Central, sobre a Política de Assistência 

Estudantil desenvolvida no Campus, principalmente a análise sobre o Benefício Permanente. 

Consequentemente, não é possível estender os resultados obtidos para todos os cursos de todos 

os Institutos Federais de Educação, pois analisamos apenas os egressos de um curso, e também 

devemos levar em consideração a realidade de cada Campus. Nesse sentido, esta investigação 

poderá ser feita considerando outros cursos para a análise, de outros Campi, e até mesmo dos 

alunos que estão em efetivo recebimento, para saber se os resultados serão diferentes daqueles 

que foram comtemplados em nossa pesquisa.  
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Aqui poderá ser encartada a parte textual do produto educacional (a materialização do 

produto que será depositado na Plataforma EDUCAPES e disponibilizado para a sociedade), 

principalmente no caso de ainda não ter o link disponibilizado para acesso na Plataforma. 

  



95 
 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA - MESTRADO PROFISSIONAL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa: “Os Desafios e as 

Possibilidades da Assistência Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central: Relatos de Vivência” que surgiu como um 

anseio meu enquanto profissional do IFPI e que trabalha na Assistência Estudantil, em 

verificar mais detalhadamente a Política de Assistência Estudantil do IFPI(POLAE), 

principalmente o Benefício Permanente frente ao acesso, a permanência e êxito dos aluno 

atendidos.  

Leia atentamente as informações e termos abaixo: 

1. Objetivo geral: Investigar as ações desenvolvidas pela Política de Assistência 

Estudantil (POLAE), mais precisamente o Benefício Permanente para estudantes do Ensino 

Médio Integrado ao Curso Técnico de Contabilidade no período de 2016 a 2018, que estará sob 

a responsabilidade e orientação do Prof. Dr. Raimundo Santos de Castro. 

2. Da metodologia utilizada e da sua participação na pesquisa: Para realizar a 

referida pesquisa utilizaremos da pesquisa bibliográfica, para identificar o material já 

produzido acerca do tema, da pesquisa documental em que analisaremos os questionários 

socioeconômicos de seleção do Benefício Permanente, do intervalo de tempo estipulado para 

a pesquisa, para ter mais informações acerca da situação de Vulnerabilidade Social dos alunos 

atendidos e do perfil destes alunos e também analisaremos os relatórios produzidos acerca das 

ações já realizadas na área da Assistência Estudantil do IFPI a fim de saber como esta Política 

se constituiu ao longo do tempo; também realizaremos entrevistas de histórias de vida que 

trata-se de um método qualitativo de pesquisa, pois traz informações que vão além dos dados 

presentes nos documentos que vai de encontro aos fatos vivenciados, que considerará por meio 

das falas dos sujeitos participantes aspectos subjetivos que nos permitirá melhor conhecer o 

fenômeno social estudado. Assim através das entrevistas de história de vida, através das 

narrativas realizadas por vocês enquanto participantes poderemos coletar a história oral da 

qual fez parte, ao longo de suas vidas e posteriormente analisaremos o fenômeno em si que é 

objeto desta pesquisa a fim de analisar seu recebimento do Benefício Permanente e a forma que 

este interferiu no seu processo formativo como aluno do Instituto Federal do Piauí, 

principalmente os pontos referentes a permanência, sucesso acadêmico e enfrentamento da 

Situação da Vulnerabilidade Social. Sendo importante relatar também que teremos como base 

de nossa pesquisa o método do materialismo histórico dialético pois pretenderemos  resgatar 

aspectos históricos do fenômeno estudado assim como identificar as mediações que fazem parte 

de sua totalidade. Ao final da pesquisa realizaremos uma história em quadrinhos onde traremos 

informações que facilitem o acesso de nossos alunos aos benefícios oferecidos pela assistência 

estudantil, assim como se for com o consentimento dos participantes e logicamente de forma 

anônima poderemos fazer relatos escritos de partes da História de Vida dos participantes nesta 
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história em quadrinho como forma de mostrar aos nossos alunos a forma de ação da POLAE 

frente as situações diversas de Vulnerabilidade Social. Os depoimentos serão gravados em 

áudio para análises posteriores, outras informações serão registradas por escrito no protocolo 

de observações de campo. Além disso, serão realizadas observações e anotações decorrentes 

das mesmas, ao longo do trabalho de campo desenvolvido. É importante informar que os 

participantes poderão a qualquer momento terem acesso às informações obtidas nas fases da 

pesquisa ao entrar em contato conosco através dos telefones (86-988384913) e (98-32189108), 

que são os contatos dos responsáveis pela pesquisa, podendo os participantes terem acesso aos 

dados colhidos na pesquisa documental, e na pesquisa de campo. 

3.  Seus direitos como participante: conforme Resolução nº 466/2012 – CNS, você será 

esclarecido(a) sobre a pesquisa em quaisquer aspectos que desejar. Terá a garantia de receber 

uma via do (TCLE) para que possa estar devidamente esclarecido a qualquer momento acerca 

dos trâmites desta pesquisa, assim como de seus direitos e garantias. Você é livre para recusar-

se a participar ou retirar seu consentimento a qualquer momento. A sua participação é voluntária 

e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s) 

pesquisador (es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de segredo. Além 

disso, é importante que você saiba que existem órgãos públicos, os Comitês de Ética que o 

protegem e garantem o direito às decisões acima mencionadas. No caso desta pesquisa será o 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP/IFPI) localizado na sala 03, da 

Sede da Reitoria do Instituto Federal do Piauí, na Avenida Presidente Jânio Quadros, nº 330 , 

Bairro Santa Isabel,CEP:64053-390, Teresina/PI. Contatos: (86) 31311441, 

email:cep@ifpi.edu.br. 

4. Benefícios: ressaltamos que sua contribuição trará benefícios para a sociedade e a 

comunidade acadêmica, na medida em que estaremos, através da pesquisa, analisando as ações 

desenvolvidas pela Política de Assistência Estudantil do IFPI e desvendando sua efetividade 

frente a garantia de acesso, permanência e sucesso acadêmico dos alunos contemplados, tendo 

a intenção de fazer futuras adequações para oferecer um melhor serviço caso isso se faça 

necessário 

5. Riscos: O risco que, porventura, você poderá sentir é o constrangimento com os 

depoimentos prestados. Entretanto, asseguramos que, no desenvolvimento da pesquisa, os 

sujeitos envolvidos não serão coagidos de nenhuma forma e antes de aceitar a participar, todos 

serão devidamente esclarecidos sobre a natureza do trabalho, os métodos utilizados e como se 

dará a participação de cada um. Haverá um momento prévio de esclarecimentos afim de evitar 

que os participantes sofram qualquer tipo de dano físico ou psicológico. É garantido total 

liberdade de falar ou não sobre determinados temas, para evitar qualquer tipo de 

constrangimento, assim como o tempo suficiente para falas. Da mesma maneira, é garantida a 

interrupção da participação a qualquer momento ao se identificar qualquer risco à saúde do 

participante e os pesquisadores se comprometem a manter ampla e total descrição, bem como, 

o completo anonimato dos sujeitos participantes da pesquisa. E além disto, mesmo diante de 

todas estas precauções caso seja identificado que os sujeitos da pesquisa tenham sofrido 

qualquer tipo de dano, este terá direito à assistência integral assim como direito a indenização. 

6. Das Garantias: Garantimos ainda que os participantes serão assistidos durante toda 

a realização da pesquisa naquilo que precisarem, que receberão ressarcimento de alguma 

despesa que tiverem ao longo da pesquisa, caso venham a ter algum gasto relacionado a sua 

participação na mesma e que serão indenizados caso sofram algum dano decorrente da pesquisa. 

7. Esta pesquisa pautar-se-á por realizar uma busca na perspectiva qualitativa de 

pesquisa, por considerar de fundamental importância a análise dos dados subjetivos desta 

pesquisa. 

8. Em nenhum momento sua identidade será revelada. Os resultados da pesquisa serão 

publicados em revista científica e periódico e ainda assim a identidade dos pesquisados será 
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preservada. Os pesquisadores desta pesquisa certificam-se de que todos os dados desta pesquisa 

serão confidenciais. A qualquer momento você poderá se negar a prestar qualquer tipo de 

informações assim como retirar seu consentimento. 

Marque a opção em que você se enquadra: 

9. (  ) Declaração do responsável pelo participante: eu declaro que fui informado (a) 

dos objetivos da pesquisa em que meu filho(a) irá participar, que estes foram explicados acima 

de maneira clara e detalhada e que esclareci minhas dúvidas, podendo em qualquer momento 

solicitar novas informações ou retirar meu consentimento. Os pesquisadores certificaram-me 

de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. 

10. (  ) Declaração do participante: eu declaro que fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa a qual fui convidado a participar, que estes foram explicados acima de maneira clara 

e detalhada e que esclareci minhas dúvidas, podendo em qualquer momento solicitar novas 

informações ou retirar meu consentimento. Os pesquisadores certificaram-me de que todos os 

dados desta pesquisa serão confidenciais. 

11. Qualquer dúvida a respeito da pesquisa entrar em contato com o Coordenador da 

Pesquisa pelo Telefone: (98)32189108 Fax: (98)32189108-Departamento de Matemática, Prof. 

Dr. Raimundo Santos de Castro-e-mail:  ou com a pesquisadora principal da pesquisa pelo 

Telefone: (86) 988384913, Virginia do Nascimento Barbosa da Rocha e-mail: . 
 

 

 Teresina, PI, ______ de _____________________ de _____________ 

 

______________________________ 

Assinatura 

 

___________________________________ 

Virginia do Nascimento Barbosa da Rocha 

Pesquisador 

____________________________________ 

Raimundo Santos de Castro 

Orientador e Coordenador da Pesquisa 
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APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA - MESTRADO PROFISSIONAL 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Os Desafios e as Possibilidades da Assistência Estudantil no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central: Relatos de Vivência. Meu nome é 

Virgínia do Nascimento Barbosa da Rocha, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é o Serviço Social na Educação. Após receber os esclarecimentos e as informações a 

seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso 

em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador (es) responsável (is), via e-mail  e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através 

do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (86)988384913. Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética responsável pela pesquisa. 

 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

1.1. Título da Pesquisa: Os Desafios e as Possibilidades da Assistência Estudantil no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central: Relatos de 

Vivência. 

1.2. Justificativa: A pesquisa se justifica pela necessidade de comprovar de que forma a Política 

de Assistência Estudantil do IFPI, sobretudo o Benefício Permanente, está cumprindo com seu 

papel de promover a permanência e o êxito acadêmicos daqueles alunos que foram 

beneficiários. 

1.3. Objetivo Geral: Investigar as ações desenvolvidas pela Política de Assistência Estudantil 

(POLAE), mais precisamente o Benefício Permanente para estudantes do Ensino Médio 

Integrado ao Curso Técnico de Contabilidade no período de 2016 a 2018.  

1.4. Objetivos Específicos: Discutir e analisar o histórico da Assistência Estudantil no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Identificar as concepções, sentidos e 
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significados atribuídos pelos estudantes do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de 

Contabilidade, acerca do Benefício Permanência no IFPI; Discutir como o Benefício 

Permanência, enquanto um dos vieses da Política de Assistência Estudantil do IFPI vem 

possibilitando a ampliação da inclusão social e, mais ainda, a democratização do acesso e da 

permanência dos estudantes. 

1.5. Realizaremos entrevistas de história oral com o intuito de analisar seu recebimento do 

Benefício Permanente e a forma que este interferiu no seu processo formativo como aluno do 

Instituto Federal do Piauí. Os depoimentos serão gravados em áudio para análises posteriores, 

outras informações serão registradas por escrito no protocolo de observações de campo e é 

importante que você responda a TODOS os questionamentos sobre o assunto. Além disso, serão 

realizadas observações e anotações decorrentes das mesmas, ao longo do trabalho de campo 

desenvolvido. 

1.6. Ressaltamos que sua contribuição trará benefícios para a sociedade e a comunidade 

acadêmica, na medida em que estaremos, através da pesquisa, analisando as ações 

desenvolvidas pela Política de Assistência Estudantil do IFPI e desvendando sua efetividade 

frente à garantia de acesso, permanência e sucesso acadêmico dos alunos comtemplados, tendo 

a intenção de fazer futuras adequações para oferecer um melhor serviço caso isso se faça 

necessário. 

1.7. O risco que por ventura você pode ter é o de se sentir constrangido com os depoimentos 

prestados, mas lhe garantimos que não será coagido de nenhuma forma e de que esta pesquisa 

não lhe causará nenhum dano físico ou psicológico. No entanto, os pesquisadores se 

comprometem a manter ampla e completa discrição, além do total anonimato dos voluntários 

(sujeitos participantes) da pesquisa. 

1.8. Informamos que toda forma de despesa com esta pesquisa será arcada pelo pesquisador, 

fazendo os ressarcimentos necessários aos participantes quando se fizer necessário.  

1.9. Em nenhum momento sua identidade será revelada. Os resultados da pesquisa serão 

publicados em revista científica e periódico e ainda assim a identidade dos pesquisados será 

preservada. 

2.0. Conforme Resolução nº 466/2012 – CNS, você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em 

quaisquer aspectos que desejar. Você é livre para recusar-se a participar ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar 

não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s) pesquisador (es) irá(ão) tratar 

a sua identidade com padrões profissionais de segredo. Além disso, é importante que você saiba 

que existem órgãos públicos, os Comitês de Ética que o protegem e garantem o direito às 

decisões acima mencionadas. 

2.1 Informamos que tens o direito de pleitear a qualquer momento reparação de danos, 

garantidos em lei, decorrentes da participação na pesquisa. 

 

1.2 Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, .................................................................................................................,  baixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “Os Desafios e as Possibilidades da Assistência 

Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina 

Central: Relatos de Vivência”. Destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 

Virginia do Nascimento Barbosa sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 
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pesquisa acima descrito. 

 

Teresina, ______ de __________ de _________ 

 

Nome do Participante:_____________________________________________ 

Contato telefônico(opcional):________________________________________ 

E-mail(opcional):_________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA - MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 “HISTÓRIA DE VIDA” 

 

 

(Q01) Fale um pouco sobre quem é você. Qual a sua origem? 

 

(Q02) Em linha gerais, quais as lembranças que você tem da sua vida desde sua infância até o 

presente? 

 

(Q03) Descreva a situação socioeconômica de sua família ao longo dos anos. 

 

(Q04) A Política de Assistência Estudantil, sobretudo o Benefício Permanente, teve algum 

significado no seu processo de ensino e formação no curso técnico integrado em contabilidade 

no IFPI? E teve outros significados a mais? Quais? 

 

(Q05) O recebimento do Benefício Permanente trouxe alguma mudança na sua realidade 

socioeconômica e da sua família? Quais? 

 

(Q06) Você tem alguma crítica sobre a POLAE (Política de Assistência Estudantil do IFPI)? 
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Transcrição das Entrevistas 

 

Identificação: Aluno A 

 

(Q01) Fale um pouco sobre quem é você. Qual a sua origem? 

Resposta: Eu sou (Aluna A), tenho 21 anos e sou da Zona Norte de Teresina. Moro com minha 

mãe, meu irmão e meu padrasto, e atualmente estou cursando Ciências Contábeis na UFPI, e 

fiz o curso Técnico Integrado ao Médio em Contabilidade no IFPI e o curso Técnico em 

Administração também. E é isso. 

 

Pergunta: No caso, você já concluiu tanto o curso de contabilidade, quanto o de 

administração? 

Resposta: Sim. 

 

Pergunta: E você já está trabalhando em alguma das áreas destes cursos que você já 

concluiu? 

Resposta: Não nestas áreas dos cursos que já conclui, não. Estou estagiando, mas é pelo curso 

de Ciências Contábeis que estou fazendo na UFPI. 

 

(Q02) Em linha gerais, quais as lembranças que você tem da sua vida desde sua infância 

até o presente? 

Resposta: Eu não me lembro muito, não, como era antes, não. 

 

Pergunta: Mas não tem nenhuma lembrança que você  possa estar relatando sobre essa 

fase da sua vida? 

Resposta: Acho que não. 

 

(Q03) Descreva a situação socioeconômica de sua família ao longo dos anos. 

Resposta: Atualmente, minha mãe trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma empresa 

terceirizada. E o meu padrasto é pedreiro, que trabalha na mesma empresa terceirizada. Mas 

antes minha mãe não trabalhava e o meu padrasto era autônomo. 
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Pergunta: E no período de seleção e recebimento do Benefício Permanente? 

Resposta: Neste período minha mãe não trabalhava e o meu padrasto era autônomo. 

 

Pergunta: E qual a renda familiar naquele período? 

Resposta: Não me recordo muito bem. Mas era em média um salário mínimo. 

 

(Q04) A Política de Assistência Estudantil, sobretudo o Benefício Permanente, teve algum 

significado no seu processo de ensino e formação no curso Técnico Integrado em 

Contabilidade no IFPI? E teve outros significados a mais? Quais? 

Resposta: O Benefício Permanente me ajudou bastante, não só a mim, como também a meus 

colegas. Porque como meu padrasto era autônomo e não tinha uma renda fixa, o Benefício 

Permanente  me ajudava a comprar meus vales e até a pagar a internet aqui de casa. E, às vezes, 

dava para comprar lanche, principalmente quando passamos a ter o contraturno no IFPI e 

passamos a ficar no IFPI até a noite, e não tínhamos acesso às duas refeições no refeitório. 

 

(Q05) O recebimento do Benefício Permanente trouxe alguma mudança na sua realidade 

socioeconômica e da sua família? Quais? 

Resposta: Mudança não. Ele ajudou a pagar o transporte e me ajudou a colocar a internet, que 

antes não tinha na minha casa. E quando as situações financeiras apertavam, às vezes eu ajudava 

também. 

 

(Q06) Você tem alguma crítica sobre a POLAE  (Política de Assistência Estudantil do 

IFPI)? 

Resposta: Não é bem uma crítica. Mas gostaria de ressaltar que tinha gente que precisava e não 

conseguia receber. Via que a Política não conseguia atender a todos, e tinha casos que mesmo 

precisando o aluno só era atendido no final do curso. Mas, para aqueles que eram atendidos, via 

que era uma política positiva. Fazendo um comparativo com a Política da UFPI, vejo algumas 

diferenças. Lá o aluno só recebe o Benefício durante dois anos, e o valor é fixo para todos. 

Entretanto, depois dos dois anos, ele não tem mais direto a receber. E neste ponto eu acho que 

ela é falha, porque o aluno não precisa de benefício apenas durante os dois primeiros anos do 

curso. 

 

Pergunta: Em linhas gerais, eram esses pontos. Se você tiver mais algo a relatar. 
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Resposta: Não. Era só isso mesmo. 

 

Identificação: Aluno B 

 

(Q01) Fale um pouco sobre quem é você? Qual a sua origem? 

Resposta: Eu sou a (Aluna B), eu tenho 22 anos de idade e atualmente estou cursando o curso 

superior de Pedagogia, e estou morando com minha mãe e quatro irmãs. 

 

Pergunta: E quem mantém a casa? Trabalhando com o quê? 

Resposta: Só minha mãe. Ela está aposentada e vende algumas coisas. 

 

Pergunta: E no período do recebimento do Benefício Permanente como era o custeio das 

despesas? 

Resposta: No começo era minha mãe e meu pai. Mas quando eles se separaram ela que ficou 

responsável pelo custeio das despesas da família através da venda de bolos, de perfume e de 

outros produtos. 

 

(Q02) Em linha gerais, quais as lembranças que você tem da sua vida desde sua infância 

até o presente? 

Resposta: Tenho muitas lembranças boas da minha infância. Meu ensino fundamental foi bom 

e meu ensino médio também. Uma experiência que eu achei muito bacana foi a do meu primeiro 

emprego que foi quando eu estava ainda no ensino médio, neste período tive contato com muita 

gente e conheci outras pessoas. 

 

Pergunta: E quais as suas lembranças e experiências em relação ao IFPI? 

Resposta: Eu gostava muito do curso, dos professores que eram ótimos e lá consegui aprender 

com a didática usada por eles. Em resumo, tenho muitas lembranças boas de lá. 

 

(Q03) Descreva a situação socioeconômica de sua família ao longo dos anos. 

Resposta: Como eu já havia falado anteriormente, quem sempre manteve as despesas da família 

foi minha mãe. Teve um tempo que eu consegui um estágio, mas nada muito duradouro, pois 

sempre quem manteve a casa foi minha mãe. 

 

(Q04) A Política de Assistência Estudantil, sobretudo o Benefício Permanente, teve algum 
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significado no seu processo de ensino e formação no curso Técnico Integrado em 

Contabilidade no IFPI? E teve outros significados a mais? Quais? 

Resposta: A bolsa me ajudou com os passes, comprava meus materiais, comprei um celular que 

usava para realizar pesquisas e isso não seria possível sem a bolsa devido a quantidade de 

irmãos que eu tinha. Além disso, com a bolsa eu comprei livros, mochila, lanche, etc. Nós 

éramos em seis filhos. São seis mulheres. Hoje duas são casadas e quatro ainda estão com a 

minha mãe, e a mais nova ainda está terminando os estudos. 

 

(Q05) O recebimento do Benefício Permanente trouxe alguma mudança na sua realidade 

socioeconômica e da sua família? Quais? 

Resposta: Contribuiu com as necessidades do curso, ajudou muito. 

 

(Q06) Você tem alguma crítica sobre a POLAE (Política de Assistência Estudantil do 

IFPI)? 

Reposta: Eu falo da avaliação. Tinha pessoas que precisavam e não conseguiam receber. Tinha 

alguma coisa que era falha na seleção. Porque alguns que não precisavam eram selecionados e 

outros que precisavam não conseguiam. Entretanto, para aqueles que eram atendidos, a política 

era muito importante, não pode acabar. Ela ajudou muito a muitos que precisavam e fez muita 

diferença para mim. 

 

Pergunta: Em linhas gerais, eram esses pontos. Se você tiver mais algo a relatar. 

Resposta: Não, eu só tenho a agradecer. 

 

Identificação: Aluno C 

 

(Q01) Fale um pouco sobre quem é você? Qual a sua origem? 

Resposta: Eu me chamo (Aluno C), e não sou aqui da cidade de Teresina. Eu sou de Batalha e 

me mudei para Teresina com 6 anos de idade. No caso, minha mãe veio com a minha família 

para cá para buscar uma coisa melhor. E no caso, como eu sou filho de mãe solteira, ela teve 

que fazer tudo. Eu sempre estudei em escola pública, nunca entrei em escola particular. Eu 

estou atualmente fazendo Ciências Contábeis na UFPI, que é o curso superior do curso que fiz 

no IFPI, eu só segui a carreira. 

 

Pergunta: E no caso, sua mãe sempre foi a pessoa que manteve a família? 
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Resposta: Sim, ela sempre foi a provedora. 

 

Pergunta: E ela trabalha com o quê? 

Resposta:  Ela é empregada doméstica. 

 

Pergunta: E é só você de filho ou tem mais irmãos? 

Resposta: Somos em quatro, contando comigo. E todos ainda moramos com ela. Ela se casou 

com meu atual padrasto, melhor, tem uma união estável. E dois dos meus irmãos são filhos dele. 

 

(Q02) Em linha gerais, quais as lembranças que você tem da sua vida desde sua infância 

até o presente? 

Resposta: Eu nunca fui de sair de casa, uma parte da minha vida eu passei em casa. Eu raramente 

saía para brincar com outras crianças. Na escola também, eu era bem reservado. Eu era aquele 

aluno inteligente que sofria bullying dos alunos do fundão. 

 

Pergunta: E isso perdurou depois que você foi para o ensino médio? 

Resposta: Não, foi no fundamental. No IFPI, eu não tive esses problemas porque as pessoas já 

tinham uma certa maturidade, e eu não sofri disto. Mas eu sempre fui reservado. Como eu não 

tive muitas interações na infância, eu acabei me isolando um pouco. Basicamente isso. Eu, na 

infância, ficava em casa, fazendo jogos recreativos, desenhava, pintava, brincava de lego. 

 

(Q03) Descreva a situação socioeconômica de sua família ao longo dos anos. 

Resposta: Que eu me lembre, ela sempre trabalhou como empregada doméstica e passou um 

tempo sendo cozinheira. Ela foi cozinheira de um estabelecimento onde meu padrasto  

trabalhava, mas ela saiu. A maior parte da vida dela foi trabalhando como empregada doméstica 

e babá. Trabalhou ao longo dos anos na casa de apenas três famílias, que eram parentes. 

Basicamente isto. 

 

Pergunta: E você sabe dizer qual a renda que sua mãe recebia neste período? 

Resposta: Era um salário mínimo. Há uns anos atrás meu padrasto também sustentava, mas ele 

sofreu um acidente de trabalho, o que fez com que ele saísse do trabalho. Depois que ele saiu  

só minha mãe passou a sustentar as despesas. 

 

Pergunta: E ele não conseguiu voltar? 
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Resposta: Não, ele pediu aposentadoria, pois não tinha mais condições de continuar trabalhando. 

 

(Q04) A Política de Assistência Estudantil, sobretudo o Benefício Permanente, teve algum 

significado no seu processo de ensino e formação no curso Técnico Integrado em 

Contabilidade no IFPI? E teve outros significados a mais? Quais? 

Resposta: Basicamente foi uma ajuda para mim e meus irmãos colocarem o passe. Eu que 

pagava o passe deles. Eu também consegui participar de palestras e minicursos com esse recurso. 

Além de comprar os materiais que eu precisava. Foi um auxílio bom para aliviar a situação 

financeira da família. 

 

(Q05) O recebimento do Benefício Permanente trouxe alguma mudança na sua realidade 

socioeconômica e da sua família? Quais? 

Resposta: Foi uma ajuda. Mas não teve um impacto tão profundo. Mas ajudou. 

 

(Q06) Você tem alguma crítica sobre a POLAE (Política de Assistência Estudantil do 

IFPI)? 

Resposta: Particularmente não tenho críticas, só que tinha colegas que não precisavam do 

benefício e acabavam recebendo. 

 

Identificação: Aluno D 

(Q01) Fale um pouco sobre quem é você? Qual a sua origem? 

Resposta: Eu me definiria como um estudante, eu fiz ensino público durante toda a minha vida. 

Primeiro numa escola do meu bairro, depois no IFPI e agora na UFPI. Minha estrutura familiar 

é bastante comum, eu tenho um pai, uma mãe e dois irmãos e eu sou o mais novo. 

 

Pergunta: Dentre essas pessoas, quem trabalha? 

Resposta: Atualmente meu pai e um irmão estão trabalhando. Minha mãe não trabalha. 

 

Pergunta: E no período que você fez a seleção do benefício? 

Resposta: Naquela época só meu pai trabalhava. 

 

(Q02) Em linha gerais, quais as lembranças que você tem da sua vida desde sua infância 

até o presente? 

Resposta: Eu acho que a minha vida foi bastante simples. Eu sempre tive exemplos bons de 
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meus pais, e nunca aconteceu algo grave pra ficar marcado como algo ruim. E em relação ao 

IFPI sempre foi tudo muito bom, os professores sempre foram muito atenciosos. A própria 

instituição tem toda uma estrutura que acolhe aos alunos de forma satisfatória. 

 

(Q03) Descreva a situação socioeconômica de sua família ao longo dos anos. 

Resposta: Antes só meu pai trabalhava lá em casa e ganhava apenas um salário mínimo e era 

muito difícil passar com uma renda tão pequena. Neste sentido o benefício foi muito importante 

para o pagamento do transporte, a compra do material acadêmico e outras necessidades do curso. 

 

(Q04) A Política de Assistência Estudantil, sobretudo o Benefício Permanente teve algum 

significado no seu processo de ensino e formação no curso técnico integrado em 

contabilidade no IFPI? E teve outros significados a mais? Quais? 

Resposta: Ele significou muito pra mim ao permitir que eu mantivesse meu curso de forma mais 

tranquila, sem precisar me preocupar se teria o recurso para pagar os passes e o que fosse 

necessário ao longo do curso. O principal significado foi esse, trazer mais tranquilidade. 

 

Pergunta: Hoje você está na UFPI fazendo qual curso? 

Resposta: Eu faço Engenharia de Produção. 

 

Pergunta: Você já teve alguma oportunidade de trabalho com o curso que você fez no 

IFPI? 

Resposta: Não, ainda não. Até porque logo que terminei o curso eu entrei na UFPI e isso não 

me deu tempo. 

 

(Q05) O recebimento do Benefício Permanente trouxe alguma mudança na sua realidade 

socioeconômica e da sua família? Quais? 

Resposta: A mudança foi trazer mais estabilidade e me dar mais independência. Sem precisar 

contar o tempo todo com o trabalho de meu pai. 

 

(Q06) Você tem alguma crítica sobre a POLAE (Política de Assistência Estudantil do 

IFPI)? 

Resposta: Eu acho que ocorria falha no processo, pois havia pessoas que tinham uma situação 

pior do que a minha que não era selecionados para receber o benefício. Pode até ter sido culpa 

deles de não ter feito o processo de forma correta. 
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Identificação: Aluno E 

 

(Q01) Fale um pouco sobre quem é você? Qual a sua origem? 

Resposta: Eu me chamo (Aluno E), eu sou natural de Elesbão Veloso, e quando eu ingressei no 

IFPI eu vi como uma grande oportunidade para mim, pois vinha de uma escola pública do 

município de Elesbão Veloso, onde fiz o meu ensino fundamental. E o fato de minha família 

ter poucas condições, eu morava com meus avós, eu não tinha o apoio de meu pai que faleceu, 

e eu não tive contato com a família paterna, e da família materna só tive contato com meu avô 

e minha avó. E a minha mãe nunca foi presente, nunca cuidou de mim, ou se importou comigo. 

Então, os meus pais eram meus avós, era com eles que eu residia quando morava no município 

de Elesbão Veloso, e eu os deixei para ir para Teresina pra morar na casa de um tio. E lá sempre 

foi tudo muito difícil. Eu ingressei no curso sempre com muito foco, e como era um curso 

integrado ao médio, eu me voltei pro Ensino Médio porque meu sonho sempre foi ingressar no 

curso de Medicina e eu sempre me dedicava, estudava muito, não brincava como os meus 

demais amigos. Até porque eu tinha uma idade mais avançada que a dos meus demais amigos. 

E eu já tinha as cobranças para responder às despesas que meu avô e minha avô me destinavam. 

Eles mandavam 150 reais para eu me manter em Teresina, e também tinha a parte do meu tio 

que me ajudava com a parte da alimentação. Eu também me alimentava no IFPI, toda vez eu 

me alimentava no IFPI. Eu sempre fui um cara muito caseiro, eu nunca fui no shopping, só para 

a senhora ter uma ideia. Meus amigos iam para o teatro e outros programas e eu não ia. Não 

que eu os invejasse, eu simplesmente tinha um foco, e eu não queria desviar desse foco. Eu 

tinha uma origem e eu não queria desviar dessa origem. Eu sabia quanto ganhava, eu sabia 

quanto eu tinha, com o que eu tinha que gastar e sempre fui um cara que calculava o que eu 

tinha que fazer lá em Teresina. Planejava o que eu tinha que fazer em relação aos estudos. Não 

me limitava a aprender apenas o que o professor passava, eu sempre ia além, havia um pouco 

de dedicação a  mais, e foi isso que me fez chegar ao curso de medicina na UFPI, que estou 

cursando agora. Em resumo foi isso. O primeiro ano eu fiquei na casa do meu tio, mas eu tive 

que mudar de local, porque a minha tia não gostava de mim. Ela nunca gostou de meus avós, e 

eu me dava melhor com meu tio e também me dava bem com os filhos deles. O mais velho não 

gostava muito de estudar, só vivia em festas e esse comportamento dele fazia com que ele 

vivesse em atrito com a sua mãe. E com esse problema todo, eu tive que sair de lá. 
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Pergunta: Mas não teve um motivo real para você ter que sair de lá? 

Resposta: Eu considero que ela é uma pessoa problemática. Na minha família tem pessoas que 

não são muito compreensíveis em suas ações, nas falas, não são muito claros. Entretanto, o que 

deu para entender é que ela não me queria mais na casa dela. Então disse que meu avô tinha 

condições de pagar um aluguel e que era melhor eu sair de lá. Aí o meu avô fez um empréstimo 

em parceria com outro tio para construir um quarto no quintal da casa desse meu tio. Eu morava 

no quintal da casa desse tio, era um puxadinho que não tinha nenhuma estrutura, era cheio de 

areia, cheio de folhas, não tinha móveis e eu vivi do segundo ao quarto ano naquele lugar 

miserável. Era um local que me desagradava muito em falar. Neste puxadinho tinha um 

banheiro, uma sala e tinha uma pia, as coisas básicas mesmo. Mas eu não reclamava porque 

não gostava de preocupar meu avô e minha avó. E olha que faltava tudo. Não tinha nem cadeiras. 

Eu passei três anos sentado numa rede, deitado numa rede, dormindo numa rede, porque nem 

cadeira tinha na minha casa. Não tinha mesa na minha casa. Enfim, era complicado, mas foi 

real. 

 

Pergunta: E onde você estudava? 

Resposta: Eu estudava na minha rede, e no IFPI quando eu ia para a biblioteca. Eu fui ter um 

celular só quando uma tia minha me deu, no final do 2º ano, que foi quando eu passei a usar o 

celular para realizar pesquisas e me ajudou a expandir os meus estudos. Agora, voltando a falar 

sobre a casa onde eu morava. Era uma casa muito humilde, mas eu nunca reclamei, até porque 

neste período meu avô já estava com câncer e minha avó já estava com a idade avançada. 

Quando eu falava com eles apenas queria saber como eles estavam e também não pedia ajuda 

para meus tios. Eu sempre me virei sozinho em Teresina, até quando eu adoecia, eu me virava 

sozinho. Mas falo que foi um período muito difícil. Não era um ambiente digno de se viver. Foi 

traumático. Ao mesmo tempo que aquela situação me dava forças para continuar, eu procurava 

enxergar o além daquilo. E a situação não veio me afetar naquele momento, eu vim sentir depois, 

quando eu perdi meu avô e minha avó. Neste momento foi que fui ver como lá era terrível, e 

sombrio. Só no momento em que eu estava de luto. Aí foi que eu comecei a ver só os problemas 

na minha vida. A casa foi muito mal construída, vivia suja, eu me sentia excluído e rejeitado, 

como se não tivesse importância.  A minha mesa era a caixa do fogão, que servia para guardar 

as coisas e servia de mesa. Mas eu só fui me sentir quando estava em luto, comecei a me sentir 

mal, mas antes eu era feliz, eu me sentia muito realizado no IFPI. Eu gostava da comida 

maravilhosa do IFPI, foi a melhor comida que eu já comi. Eu gostava de aprender, tinha maus 
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professores, mas também tinha bons professores, de quem eu tirava o máximo de conhecimento 

que eu conseguia. Para mim, o IFPI era um lar onde eu só tinha alegria. E tem muitas pessoas 

que não davam valor a esta oportunidade. 

 

Pergunta: Na época que você fez a seleção do benefício você tinha os R$ 300,00 reais dos 

seus avós? 

Resposta: Sim. E interessante que mesmo tendo apenas este valor de renda, eu não via como se 

eu precisasse do benefício. Eu não me enxergava como um vulnerável. Porque eu acreditava 

nos meus sonhos e em mim, e que eu ia vencer. Eu comecei a receber o benefício após o 

falecimento do meu avô e ele foi muito bom para arcar com as minhas despesas. 

 

(Q02) Em linha gerais, quais as lembranças que você tem da sua vida desde sua infância 

até o presente? 

Sobre minha infância, eu sempre fui um garoto muito aventureiro, eu tinha muita liberdade por 

morar com meus avós, pois eles não conseguiam me controlar. Eu sempre aprontava muito. E 

fazia coisas que eu não faria hoje, nem recomendaria que meu filho fizesse. Se aventurar demais 

nunca é bom, é bom ter o pai e a mãe para orientar. E o fato de não ter fez com que eu 

descuidasse muito dos estudos. Eu só pensava em brincar, viver na rua, brincar no barro, com 

pedras. Mas eu posso dizer que eu era feliz. Eu só tenho lembranças boas da minha infância, 

que mesmo sendo humilde, eu aproveitava o máximo. Quem me acompanhava para comprar 

roupas e na parte da saúde era esta tia com quem eu estou agora. De lado negativo da infância, 

só me penalizo por não ter tido a base familiar para me orientar a cuidar dos estudos desde cedo. 

Fui colocado atrasado nos estudos, o que fez com que eu perdesse tempo. Mas eu me 

responsabilizo também por esse atraso. Eu só comecei a estudar com cinco anos. Eu estudei 

meu Ensino Fundamental em uma escola particular da cidade. Ela era uma das mais baratas, 

inclusive os últimos anos foram gratuitos por eu ser um bom aluno. A partir da quinta série fui 

para uma escola pública, mas esta escola era péssima, os professores não tinham condições 

nenhuma de ensinar. Eu só fui me interessar pelos estudos a partir do sexto ano, passei a buscar 

sempre o máximo de conhecimento que eu podia conseguir. 

 

Pergunta: E o que te despertou para os estudos? 

Resposta: Acredito que foi a mão de Deus. Da minha família não houve nenhuma inclinação 

para isso. Meu avô mesmo tentou me conduzir para os trabalhos da roça, pois ele trabalhava 

como pedreiro e na roça, e ele sempre tentava me levar para ajudá-lo. Mas eu nunca tive muito 
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interesse, e sempre dava uma desculpa. Então ele percebeu que eu não queria e deixou de insistir, 

deixou eu escolher o que eu quisesse. E além disso, teve algumas situações que considero que 

quase que me perdi. Eu comecei a beber muito novo, e sabia que era errado. E foi através de 

uma discussão que eu tive com a minha mãe que eu entendi que deveria sair daquele caminho. 

Ela veio passar um final do ano em Elesbão e fomos para uma seresta onde ela me viu bebendo, 

neste momento ela jogou fora a cerveja, me disse duras palavras ao me comparar com meu pai 

que morreu de cirrose. Então a partir de então, eu parei de beber, pois não queria essa vida para 

mim. Aquelas palavras foi um presente que ela me deu. Este foi um ponto importante para 

mudança e me dedicar aos estudos. E eu também fiz a crisma, que me orientou ao saber da 

palavra de Deus. Vi um outro caminho através de Deus, o que me fez mudar. 

 

(Q03) Descreva a situação socioeconômica de sua família ao longo dos anos. 

Resposta: Quando eu nasci minha avó já era aposentada, ela recebia um salário e meu avô era 

pedreiro e também era aposentado, e tinha a roça como uma forma de investimento e distração. 

E esta era a renda que nós tínhamos até o falecimento de meus avós. Ele sempre foi um homem 

direito, não deixou nenhuma dívida, sempre teve seu nome limpo e era um homem muito 

correto. 

 

(Q04) A Política de Assistência Estudantil, sobretudo o Benefício Permanente, teve algum 

significado no seu processo de ensino e formação no curso técnico integrado em 

contabilidade no IFPI? E teve outros significados a mais? Quais? 

Resposta: O Benefício Permanente foi importante devido a situação de vulnerabilidade em que 

eu me encontrava, o que era difícil até de ser comprovada. Ele foi essencial para eu me manter 

com mais tranquilidade. Porque naquele período em que eu perdi meus avós, eu não recebia 

ajuda de outros parentes. Eles apareceram só quando eu passei para Medicina. 

 

(Q05) O recebimento do Benefício Permanente trouxe alguma mudança na sua realidade 

socioeconômica e da sua família? Quais? 

Resposta: O benefício me ajudou a me manter, a pagar as contas, a me dar autonomia para 

conseguir manter meu curso. 

 

(Q06) Você tem alguma crítica sobre a POLAE (Política de Assistência Estudantil do 

IFPI)? 

Resposta: Eu não tenho nenhuma crítica. Somente tenho gratidão. Eu posso afirmar que fui 
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muito bem acolhido, bem ouvido. Eu me senti amparado. Acho que o Benefício Permanente é 

um benefício muito importante que deve ser policiado caso a caso. Porque tem alguns que não 

conseguem receber enquanto outros recebem por pura vaidade. Mas para mim ele foi essencial. 

Principalmente o acolhimento que recebi e que é dado a outros alunos que passam por situações 

difíceis. 
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ANEXO A – COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

JUNTO À PLATAFORMA BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


