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RESUMO 

Este artigo apresenta o relato da experiência da Oficina de 

Orientação para inscrição no Programa de Assistência e Apoio 

ao Estudante/PAAE, desenvolvida no Instituto Federal da 

Bahia, Campus Barreiras. Esta atividade é destinada aos/às 

estudantes, pais, mães ou responsáveis e visa reduzir o índice 

de exclusão nas diversas etapas da seleção, em decorrência 

da falta de atendimento aos requisitos solicitados. A Oficina 

possibilita o fortalecimento da dimensão educativa da prática 

do Serviço Social, proporcionando um espaço de reflexão 

sobre a importância da Assistência Estudantil para o acesso e 

permanência dos/as estudantes dos segmentos populares que 

buscam a educação profissional e tecnológica, enfatizando a 

perspectiva do direito e da cidadania e não apenas a 

distribuição de recursos materiais e financeiros. 

Palavras-Chave: educação profissional, assistência estudantil, 

acesso e permanência 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

A educação é uma relação social e, como tal, em uma sociedade capitalista, precisa 

ser compreendida como resultando de tensões de classes e dos elementos que lhes são 

decorrentes. Portanto, necessita ser entendida como processo influenciado intensamente 

pela organização da base produtiva, pelas formas de gestão da mão de obra, pela 

organização dos trabalhadores e do capital, tendo o Estado como mediador de tais relações 

e executor de políticas sociais. Nesses termos, influencia e é influenciada pela produção e 

reprodução das relações sociais (LESSA, 2013). 

Desse modo, é fundamental a construção de análises mais totalizantes em torno das 

expressões da questão social nos espaços educacionais, na medida em que o acesso e a 

qualidade da educação permanecem atravessados pela condição de classe do/a estudante.  

Dito com outras palavras, as condições de sobrevivência do grupo familiar, envolvendo a 

questão habitacional, alimentares, de acesso aos demais serviços públicos, de lazer, de 

saúde, comunitários, influenciam na trajetória escolar e de vida do/a estudante. Pois, como 

adverte Daniel Bertaux (1979, p. 9-10), existe uma relação entre “o lugar na estrutura de 

classe da família onde a pessoa nasce, e o perfil da trajetória social posterior”.  

No caso dos Institutos Federais, a exemplo do Instituto Federal da Bahia/IFBA, 

emerge como grande desafio o acesso e a permanência dos/das estudantes em situação de 

vulnerabilidade social que buscam a educação profissional e tecnológica. Nesse contexto, 

destacamos a importância da Assistência Estudantil/AE.  

Em se tratando do campus Barreiras, identificamos algumas dificuldades na 

efetivação das ações da AE. No caso específico do Programa de Assistência e Apoio ao 

Estudante/PAAE, durante o processo seletivo, constatamos que vários candidatos/as são 

eliminados/as no decorrer das etapas da seleção. Por conta disso, surgiu a ideia de 

implementar a Oficina de Orientação para inscrição no PAAE, experiência que será relatada 

a seguir.  

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 A Assistência Estudantil: algumas notas introdutórias   

Ao  analisar a trajetória da assistência estudantil no Brasil, verificamos, com base os 

estudos de Dutra e Santos (2017), que é recente a sua regulamentação enquanto uma 
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política pública; contundo, as discussões e os debates envolvendo a temática são antigos, 

remontam ao período da criação das primeiras universidades brasileiras. Segundo as 

pesquisadoras, a sua constituição ocorre em meio a diferentes contextos sociopolíticos e 

econômicos, envolvendo diversos atores sociais.  

Por sua vez, Kowalski (2102), referindo-se ao ensino superior, define como 

descontínuo o processo de formalização da AE na efetivação de um direito universal e 

indivisível como prerrogativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Elenca três 

fases distintas que agregam dilemas e contradições na formatação dessa política, em 

decorrência das situações políticas, sociais e econômicas nacional. 

A primeira delas está atrelada ao surgimento das universidades no país até os 

primeiros aparatos legais na institucionalização da política de educação. Considera que 

essa etapa teve um caráter pontual marcado pela escassez de recursos compatível com a 

reestruturação por que passava a sociedade e o novo formato da educação superior, que 

atendia, nesse momento, exclusivamente, a elite brasileira. A seguinte, iniciada no final da 

década de 1980, é considerada como contraditória em relação à primeira. A pesquisadora 

(idem) assinala que, com a expansão de vagas nas IES, houve uma maior ampliação dos 

projetos da AE, com investimento em moradias estudantis e RUs. No entanto, na avaliação 

da pesquisadora, não se evidenciou, na legislação em vigor, os documentos que 

abarcassem e designassem recursos para custear os programas socioeducativos.  

A criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis/FRONAPRACE (1987), com o objetivo de redemocratizar o ensino superior, foi 

um passo decisivo para o estabelecimento de mecanismos que viabilizassem a premência 

dos/as estudantes nas instituições de ensino superior/IES. Assim como, a criação do Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES (1999) que visa financiar cursos 

de graduação para os estudantes em IES privadas; e a aprovação do Plano Nacional de 

Educação/PNE (2001) que dispõe da política de diversificação das fontes de financiamento 

e gestão IES e, dentro desta linha, a criação do Programa Universidade para Todos/ProUni 

(2004).  

Por fim, a terceira fase iniciada a partir de 2007, com instituição do Programa de 

Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais/REUNI que, 

além de aumentar o número de vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior/IFES, 

estabeleceu condições para a ampliação do acesso e da permanência dos estudantes da 

educação superior. Tem-se, ainda, a aprovação do Plano Nacional de Assistência 
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Estudantil/PNAES, sancionado pelo Decreto n° 7.234/2010, que formalizou a Assistência 

estudantil como uma política pública de direito. Para Baqueiro (2015), esse Plano significou 

um grande avanço com o reconhecimento da necessidade de ampliar as condições de 

acesso e permanência estudantil. 

Na avaliação Dutra e Santos (2017), a trajetória da AE não resultou no 

estabelecimento de um conceito único e consensual. Apontam que diferentes concepções 

foram se construindo, se colocando em disputa. Apesar de algumas entraves para sua 

efetivação, em nosso entendimento, a AE emerge como alternativa de inclusão e 

permanência dos/as estudantes em situação de vulnerabilidade social no sistema 

educacional. Logo, constitui-se em instrumento efetivo de luta, de fortalecimento do usuário 

e de conquista de direito.  

Na próxima seção, apresentaremos uma breve reflexão acerca da assistência 

estudantil no âmbito da educação profissional, com base na experiência do Instituto Federal 

da Bahia.  

 

2.2  A Política de Assistência Estudantil no contexto do Instituto Federal da Bahia 

A educação profissional, no Brasil, nas últimas décadas, passou por inúmeras 

mudanças e reformas, em virtude dos modelos políticos e de desenvolvimento econômico 

adotados pelos governos no país. Necessitamos destacar que “a direção que assume a 

relação trabalho e educação nos processos formativos não é ‘neutra’. Traz a marca dos 

embates que se efetivam no âmbito do conjunto das relações sociais, sendo parte da luta 

hegemônica entre capital e trabalho” (CIAVATTA E RAMOS, 2012, p.17). 

Na Bahia, um breve retrospecto histórico revela que essa modalidade de ensino teve 

início com a criação do “Liceu de Artes e Ofícios” de Salvador, em 1872. Posteriormente, em 

1909, foi criada a Escola de Aprendizes Artífices. Durante os processos de mudanças na 

legislação educacional no país, a partir de 1942, estendeu-se o ensino profissionalizante ao 

2º ciclo, transformando o Liceu em Escola Técnica de Salvador. Paulatinamente, as Escolas 

Técnicas foram convertidas em Escolas Técnicas Federais, passando a fazer parte da Rede 

Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial. A Escola Técnica de Salvador somente 

foi incorporada à Rede Federal em 1965, por meio da Lei n° 4.759, e passou a ser 

denominada Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA. No ano de 1969, as Escolas 

Técnicas Federais iniciam a oferta de cursos profissionais superiores de curta duração.  
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Em 1993, a ETFBA em junção ao CENTEC transforma-se em CEFET-BA, se 

expandindo em 1994 com a criação e implantação de quatro Unidades de Ensino 

Descentralizadas – UNEDs, dentre elas a unidade de Barreiras. Recentemente, com a Lei nº 

11.892/2008, instituiu-se a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

e transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia; dentre eles o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia. Atualmente, em decorrência do processo de expansão, o IFBA conta 

com 21 campi, 01 Campus e 01 Núcleo Avançados, distribuídos por diversas regiões do 

estado, sendo o campus Barreiras um deles, localizado na região Oeste da Bahia (REIS, 

VIELMO e CARDOSO, 2014)4.  

Situamos, nesse contexto, a criação da Política de Assistência Estudantil/PAE do 

IFBA, aprovada pelo Conselho Superior/CONSUP em 2010 e reformulada pela Resolução 

194/2014. As ações da PAE são viabilizadas com recursos financeiros provenientes de 

dotação orcamentária do MEC e previsto em rubrica específica, e obedece, prioritariamente, 

ao critério de vulnerabilidade socioeconômica (BAQUEIRO, 2015), estando dividida em três 

eixos:  

 

I  Programa de Assistência e Apoio ao Estudante/PAAE: destina-se a estudante em 

comprovada situação de vulnerabilidade social, tendo como obrigatória a participação 

em processo de seleção socioeconômica;  

II Programas Universais: destina-se a todo e qualquer estudante regularmente 

matriculado no IFBA, sem critérios de seleção socioeconômica ou meritocráticos;  

III Programas Complementares: destina-se a todo e qualquer estudante regularmente 

matriculado no IFBA, devendo a sua participação estar condicionada a questões 

socioeconômicas e/ou meritocráticas (IFBA, 2014). 

 

Destacamos que as ações assistenciais desenvolvidas pelas instituições que deram 

origem ao IFBA eram prestadas de forma seletiva e pontual destinadas aos/às estudantes 

“carentes”. Assumem assim uma perspectiva assistencialista, assistemática, onde 

mecanismos seletivos, compensatórios, substituíam critérios de universalização e do 

reconhecimento do direito social.  

                                                             

4 O Campus Barreiras oferece cursos de Educação Profissional de nível médio integrado em Alimentos, 
Edificações e Informática. O PROEJA com curso de Eletromecânica. Na modalidade subsequente, os cursos de 
Eletrotécnica, Eletromecânica e Enfermagem. No nível superior, os cursos de Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia de Alimentos e Licenciatura em Matemática. 
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Essa perspectiva pode ser evidenciada quando buscamos as origens do Instituto, ou 

seja, a Escola de Aprendiz e Artificies, observando como ocorria o trato da sua clientela, 

como bem expressa Fartes (1994, p. 57), tendo como referência os estudos de Pinho: 

“naquele primeiro momento de atividades industriais precárias a situação da Bahia era 

considerada de ‘involução industrial’. Neste contexto, a proposta profissionalizante da escola 

inaugurada se reverte de um caráter industrial doméstico.  

 Segundo a mesma autora, a Escola era constituída em sua quase totalidade por  

meninos oriundos das camadas de baixa renda (os órfãos, os pobres marginalizados e 

desvalidos da sorte), a quem era reservado além do ensino de ofícios (alfaiataria, 

encadernação, ferraria etc.) o amparo alimentar. O que rendeu o nome que a população lhe 

deu: “Escola do Mingau”.  

Por isso, consideramos a implementação da PAE no IFBA como de grande avanço, 

ao definir as Diretrizes e Normas a serem observadas na sua condução. Os/as estudantes 

em situação de vulnerabilidade social ao acessarem o PAAE deixam a condição de 

“carentes, desvalidos da sorte”, e passam a ser considerados como sujeitos de direitos.5  

Ao reconher o progresso que representou a institucionalização da politíca da AE no 

Brasil, e no IFBA em particular, “possibilitando uma acepção mais próxima de direito social” 

(DUTRA e SANTOS, 2017, p. 162), não estamos desconsiderando os limites e os desafios 

que marcam a sua efetivação. A esse respeito, Nascimento e Arcoverde (2012, p. 174) 

comentam que,  

se por um lado, a expansão da assistência estudantil manifesta a 
possibilidade de ampliação da abrangência da Política, no sentido de sua 
maior cobertura e compromisso com o provimento das condições de 
permanência do estudante no ensino superior, contraditoriamente, lidamos 
com a sua extrema focalização, seletividade, bolsificação. 

 

 

 

 

As pesquisadoras encontam nesse campo tencionado um espaço importante para 

                                                             

5 A vulnerabilidade social é aqui entendida, “como o resultado negativo da relação entre a disponibilidade de 
recursos (materiais ou simbólicos) dos atores e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, 
culturais que proveem do Estado, do mercado e da sociedade civil”  (ABRAMOVAY e PINHEIRO, 2003, p. 1).  
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atuação do Serviço Social: 

Essa contradição coloca-se como um desafio à intervenção profissional dos 
Assistentes Sociais em tencionar, nas suas práticas, os limites da política e 
trabalhar junto aos seus estudantes/usuários a proposta de construção de 
um perfil de assistência estudantil que esteja, de fato, comprometido com os 

interesses do seu público alvo (NASCIMENTO e ARCOVERDE, 2012, 
p. 174).6   

 

No âmbito do IFBA, campus Barreiras, identificamos algumas dificuldades para 

efetivação das ações da Assistência Estudantil, notadamente envolvendo o PAAE. Durante 

a realização do processo seletivo alguns/algumas estudantes não conseguem participar do 

processo, pois são eliminados logo na primeira etapa da seleção7. 

Os dados levantados indicaram que em 2013.1 dos 164 inscritos, 97% tiveram as 

inscrições homologadas. Já no segundo semestre do mesmo ano houve uma queda nesse 

índice para 84,7%. A tendência de redução no percentual de aceitação das inscrições 

seguem em 2015.1, quando 68,9% dos inscritos não conseguiram passar da primeira fase 

do processo. Por sua vez, em 2016.1 90,2%, ou seja, 340 estudantes seguiram participando 

do processo; no entanto, no segundo semestre tivemos uma alta incidência de inscrições 

não homologação, sendo que 45,5% dos candidatos/as não permaneceram na seleção do 

PAAE.  

O Serviço Social buscou compreender, por meio do levantamento e análise da 

documentação, as causas do insucesso dos/as estudantes ao recorrerem ao Programa, 

identificando que os principais motivos da eliminação incluem: a ausência de documentação; 

divergência entre as informações declaradas e os documentos apresentados; erros do 

preenchimento e falta de assinatura do Formulário Socioeconômico; não observância dos 

prazos das diversas etapas da seleção; a falta de agendamento e de comparecimento da 

entrevista social, dentre outros.  

                                                             

6 Ao tercer duras críticas ao modelo implementado por meio do PANAES, Leite (2012, p. 553) ressalta a 
necessidade premente da “construção e implementação de uma Política de Assistência Estudantil abrangente e 
universal nas universidades públicas brasileiras, indo na contramão da lógica custo/benefício que hoje se impõe”. 

7 O processo seletivo do PAAE ocorre mediante Edital, publicado no início de cada semestre letivo. No 

documento consta todas as etapas da seleção: Inscrição, Análise documental, Homologação das Inscrições, 
Agendamento e comparecimento à Entrevista Social, Visita Domiciliar, Classificação Socioeconômica e 
participação na Reunião de Vinculação. 
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Acrescentamos ainda, os relatos e depoimentos de alguns/algumas estudantes e 

familiares de que apesar de realizarem a leitura do edital não conseguiam compreender bem 

as informações, o que pode ser atribuído a questão da linguagem, clareza, objetividade ou a 

ausência de familiaridade com este tipo de documentação legal.  

Diante dos aspectos acima elencados nasceu a proposta de realizarmos, na seleção 

do PAAE do ano letivo de 2017, uma nova estratégia para conduzir a seleção PAAE, 

envolvendo não apenas os/as estudantes, como também seus familiares. Almejava-se com 

a nova metodologia alterar ou reduzir as dificuldades de acesso ao Programa, que 

passaremos a relata no próximo tópico.  

 

2.3  A Oficina do PAAE: a dimensão educativa da prática do Serviço Social 

Com relação a atuação do Serviço Social na da assistência estudantil, Nascimento e 

Arcoverde (2012) assinalam para a importância do exercício da dimensão político-

pedagógica da profissão. Esclarecem que esta dimensão da prática do Assistente Social 

permite orientar a intervenção profissional no sentido de um exercício crítico, criativo e 

comprometido com a defesa da garantia dos direitos dos usuários das políticas sociais. 

Acrescentam ainda que esta postura profissional prevê a construção de práticas educativas 

estratégicas de caráter político, provocadoras de mudanças nos espaços sócio-ocupacionais 

da profissão (Idem, p.167). 

Comungamos com o pensamento das autoras de qua a assistencia estudantil é uma 

instância de poder, na qual é possível criar condições para a promoção de processos 

educativos e democraticos envolvendo os/as estudantes, tendo como premissa o 

atendimento dos seus interesses.  

Nessa direção caminha a perspectiva de atuação do Serviço Social no IFBA, campus 

Barreiras. Ao desenvolvermos nossa prática no âmbito da assistência estudantil orientada 

para ampliação e fortalecimento do direito a educação pública e de qualidade, que perpassa 

condições de acesso e permanência na Instituição. 

Por esse viés, nasce a proposta da Oficina que visa oferecer aos/as estudantes do 

IFBA campus Barreira, assim como aos seus pais, mães ou responsáveis orientação para 

inscrição no Programa Assistência e Apoio ao Estudante/PAAE, com o intuito de reduzir o 
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índice de exclusão nas diversas etapas da seleção, em decorrência da falta de atendimento 

aos requisitos solicitados, dificultando assim o acesso ao Programa8.  

Incluímos também como objetivos específicos proporcionar um espaço para 

discussão e reflexão acerca da Política de Assistência Estudantil do IFBA, enfatizando as 

ações desenvolvidas pelo PAAE; Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos/as 

estudantes ao buscarem acessar os auxílios e bolsas, reduzindo assim o índice de 

desclassificação em algumas das etapas da seleção; Ampliar o nível de conhecimento sobre 

o processo seletivo do PAAE, detalhando os procedimentos e a documentação a serem 

apresentadas nas diversas etapas da Seleção. Por fim, acelerar o processo de seleção, com 

a redução do número de recursos interpostos e da necessidade de proceder as 

reavaliações.    

Quanto aos procedimentos metodológicos, a escolha da proposta de oficina ocorre 

por acreditarmos que seria mais apropriada para facilitar o diálogo e a troca de experiência 

entre os/as participantes. Com sua duração de aproximadamente noventa minutos, são 

utilizados recursos didáticos (slides, dinâmicas, debates) e o desenvolvimento de atividades 

individuais e grupais. Os encontros são definidos de acordo com os horários de aulas dos/as 

estudantes e da disponibilidade dos familiares. 

Ao verificarmos as principais questões envolvendo a eliminação dos/as 

candidatos/as interessados/as em participar da Programa, definimos os seguintes tópicos a 

serem abordados durante a Oficina: 

 Apresentação dos erros mais frequentes durante os processos seletivos do PAAE, 

com base nos dados coletados no período de 2013 a 2016.  

 Edital e sua importância: decifrando alguns termos básicos, conceitos e 

procedimentos.  

 O Formulário Socioeconômico Econômico: algumas observações importantes.  

 Documentação: como comprovar a situação de vulnerabilidade social?  

 A Vinculação ao PAAE e o Acompanhamento Social.  

 Avaliação da Oficina: indicação dos pontos positivos e sugestões.  

                                                             

8 Na primeira edição da oficina, em fevereiro de 2017, não foi possível a inclusão dos pais, mães ou 

responsáveis por questão de logística, situação equacionada para a Oficina que acontecerá entre os dias 03 a 
08/07/2017.  
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Apesar de ser uma proposta ainda em fase inicial, os dados preliminares podem no 

ajudar na continuidade e aprimoramento do trabalho. A primeira edição da Oficina do PAAE 

tivemos 09 encontros, com a presença de 96 estudantes, sendo que 47 deles tinham 

cadastro no Programa e 49 realizariam a solicitação do auxílio pela primeira vez. A maior 

presença registrada foi dos/as estudantes dos cursos integrados (45), seguindo pelos dos 

cursos subsequentes (39) e em menor número os dos cursos superiores (12).  

Ao finalizarmos o primeiro processo seletivo de 2017.1, no mês de junho, verificamos 

uma queda no percentual de candidatos com inscrições não homologadas, atingindo 20,5% 

dos 244 candidatos /as que buscaram participar do PAAE. Contudo, ainda não é possível 

medir com exatidão os impactos da Oficina para atingir os objetivos propostos.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Corroboramos com o pensamento de Pontes e Sousa (2013) de que “a questão do 

acesso e da premência nas instituições educacionais de sujeitos provenientes das camadas 

populares há muito deixou de ser uma questão de boa vontade individual, ancorada sobre 

os princípios da boa ação, da solidariedade e da filantropia” (PONTES e SOUSA, 2013, p. 

45).   

Nesse sentido, a assistência estudantil é um aporte fundamental para a inclusão e 

permanência dos/as estudantes pobres nas instituições educacionais desde o ensino 

fundamental até a universidade. Transformando-se em um instrumento efetivo de luta, de 

fortalecimento do usuário e de conquista de direito. O direito pensado aqui, conforme 

explicitado por Teles (2006, p. 138), não apenas como garantias formais inscritas nas leis e 

instituições, mas levando em conta as relações sociais que se estruturam. Possibilitando o 

“reconhecimento do outro como sujeito de interesses válidos, valores pertinentes e 

demandas legitimas”.  

Os resultados inicias dão conta da relevância da Oficina como uma ferramenta 

importante para instrumentalizar os/as estudantes e seus pais, mães e responsáveis para 

além da seleção no Programa de Assistência e Apoio ao Estudante, mas também para que 

eles/elas tenham melhores condições buscar seus direitos em outras esferas das políticas 

públicas.  

Outro aspecto relevante, é o de possibilitar o fortalecimento da dimensão educativa 

da prática do Serviço Social, “apoiada na competência teórica, técnica, ética e política, na 
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medida em que a nossa ação vem acompanhada da palavra, da informação, da troca, da 

escuta apurada (que deve ser crítica e solidária), do debate, situações em que percepções 

de mundo são difundidas, analisadas, questionadas” (LESSA, 2013, p. 114). E para tal, 

precisamos enfatizar, as condições de trabalho, em várias dimensões, são essenciais. 
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