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RESUMO 

 

 

 

A presente dissertação tem como tema a Política de Assistência Estudantil no contexto de 

reforma da educação superior pública. O estudo analisou as mudanças ocorridas após a 

institucionalização do PNAES nas IFES, a partir da operacionalização da assistência 

estudantil da UFS. A pesquisa realizada consistiu de estudo bibliográfico e documental, com 

ênfase na dimensão qualiquantitaiva, de caráter exploratório e descritivo, norteado pela 

perspectiva do materialismo histórico e dialético. Como problema a ser desvendado, indagou-

se se a UFS conseguiu efetivar uma política de assistência estudantil conforme preceitua o 

PNAES. No tocante ao objetivo geral buscou verificar se houve mudanças na assistência 

estudantil da PROEST após a institucionalização do PNAES na UFS. Como fontes de dados, 

foram utilizados os documentos institucionais, sendo priorizados os Relatórios de Gestão e de 

Prestação de Contas da UFS e da CODAE/PROEST dos anos de 2008 a 2012, mas também 

foram analisados outros, tais como resoluções, legislações, históricos institucionais e etc. O 

estudo permitiu analisar as tendências e características da assistência estudantil após a 

institucionalização do PNAES na UFS. Percebeu-se que os obstáculos na efetivação de uma 

política de assistência estudantil estão diretamente vinculados às prioridades definidas no bojo 

das políticas neoliberais, nas quais a hegemonia é dos mercados, associando também a 

assistência estudantil à lógica de serviço e não de direito. Portanto, as medidas adotadas 

buscam o cumprimento de metas pré-estabelecidas pelo REUNI que vão se reproduzir no 

PNAES. Os resultados da pesquisa mostram que a política de assistência estudantil é um 

mecanismo importante para a garantia de direitos dos alunos. Deixa evidentes as dificuldades 

de estabelecer uma política de assistência no formato de uma política pública, conforme 

preceitua o PNAES. Em vista disso, deve-se afirmar que não houve mudanças significativas 

na política de assistência executada pela PROEST/UFS após a implantação do PNAES. 

 

Palavras-chave: Política de Educação Superior, Assistência Estudantil, PNAES, 

Universidades Públicas Federais, Estado, REUNI, Política Pública Social, 

Assistência Estudantil. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis is addressing the Student Assistance Policy in the context of reform of public 

higher education. The study analyzed the changes after the institutionalization of PNAES in 

IFES, through the operationalization of the UFS student assistance. The survey consisted of 

bibliographic and documentary, with emphasis on the dimension qualiquantitaiva, exploratory 

and descriptive, guided by the perspective of dialectical and historical materialism. As a 

problem to be solved, wondered if the UFS could effect a policy of student assistance as 

provided in PNAES. Regarding the general objective aimed to verify whether there were 

changes in the student assistance PROEST after the institutionalization of PNAES in UFS. As 

data sources were used in institutional documents, being prioritized Management Reporting 

and Accountability of UFS and CODAE / PROEST the years 2008 to 2012, but others were 

also analyzed, such as resolutions, laws, tables historical and institutional budgets. The study 

allowed us to analyze the trends and characteristics of the student assistance after the 

institutionalization of PNAES in UFS. Realized that the obstacles in effecting a policy of 

student assistance are directly linked to the priorities defined in the midst of neoliberal 

policies, in which hegemony is markets, also associating the student assistance to the service 

logic and not of law. Therefore, the steps taken to seek compliance with pre-set targets by 

REUNI who will play in PNAES. The survey results show that the policy of student 

assistance is an important mechanism for ensuring students' rights. Let obvious difficulties for 

establishing a policy of assistance in the form of a public policy, as provided in PNAES. In 

view of this it must be stated that there were no significant changes in welfare policy 

implemented by PROEST / UFS after deployment PNAES. 

 

Keywords: Higher Education Policy, Student Assistance, PNAES, Federal Public 

Universities, State, REUNI, Public Policy Social Assistance Student 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O contexto de mudanças tendo em vista o processo de reestruturação produtiva do 

capital no pós-1970 vem transformando radicalmente a política de educação superior no 

Brasil. Nesta, as universidades vem operando por meio de uma nova racionalidade, baseada 

numa lógica produtivista que valoriza os aspectos quantitativos e os critérios de eficácia. 

Estas propostas para a educação são fornecidas com base nas orientações de organismos 

multilaterais, fundadas nos princípios de privatização, flexibilização, ensino a distância e a 

técnica de formação profissional voltada para as perspectivas do mercado. 

Esta lógica atual compromete o papel social historicamente vinculado às 

universidades, no que concerne à criação de condições favoráveis para a produção de 

conhecimentos que possa aliar demandas reais da sociedade à criação de alternativas para 

superação das necessidades sociais que vão se apresentando. A universidade deve estar 

comprometida com a construção de conhecimentos concretos sobre a realidade, voltados à 

formação de sujeitos críticos que conduzam a produção e difusão de conteúdos e práticas  

socialmente referenciadas em valores de justiça social e igualdade material. Para tanto, o 

saber produzido deve se constituir em instrumento que possibilite a formação de profissionais 

capazes de perceber que não há dicotomia entre competência técnico-acadêmica e 

engajamento ético-político, na defesa de uma sociedade justa e democrática. Deve também 

permitir que se reconheça e legitime as diferenças e a igualdade socioeconômica entre os 

sujeitos sociais. Para cumprir esta função social exige-se a materialização, de forma efetiva, 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Nesta concepção as demandas sociais da sociedade devem consistir na variante 

principal para a produção e difusão de conhecimento, sendo esta a razão de ser da 

universidade. Isso exige romper com o modelo de universidade que vem sendo delineado 

contemporaneamente, caracterizado cada vez mais como uma organização social, na qual o 

saber produzido visa prioritariamente a formação de recursos humanos para o mercado de 

trabalho. 

A nova lógica, que parece se opor a esta ideia de universidade, pode ser evidenciada 

na proposta da política de expansão estruturada por meio do REUNI (Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), na qual está presente uma 

reconfiguração da política de educação superior visando sua expansão quantitativa em 
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detrimento das preocupações com a qualidade. Percebemos que este processo vem se 

intensificando desde a década de 1990, quando se deu uma maior ofensiva do capital frente às 

estratégias de retomada de suas taxas de lucratividade, gerando uma disputa pelo fundo 

público, até então centralizado e gerido pelo Estado.  

Contrariando esta lógica de mercantilização, a Constituição Federal do Brasil, desde 

1988, garante o direito à educação pública, gratuita e de qualidade e destaca como princípio a 

igualdade de condições para o acesso e a permanência de todos os discentes dentro das 

universidades, tendo as mesmas que se adequarem no sentido de oferecer, por meio de 

programas, projetos e políticas de assistência estudantis destinadas aos alunos que dela 

necessitem formas que assegurem a permanência e a conclusão dos cursos aos alunos 

matriculados. 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) e Censo de Educação 

Superior de 2010 mostraram que nos últimos anos houve um aumento significativo no número 

de matrículas nos cursos de graduação presencial nas Universidades Públicas Federais, 

passando de 527,7 mil em 2003 para 696,7 em 2009. A oferta de vagas, que em 2005 era de 

109,2 mil chegou a 187 mil em 2010. 

Sabe-se que o acesso ao ensino público não se efetiva somente com a matrícula num curso de 

graduação. Ao atravessar a barreira do processo seletivo os alunos, possuintes de perfis 

socioeconômicos diferenciados, encontram outros obstáculos na permanência na 

universidade. Assim, com o crescimento do número de matrículas nas Instituições Federais de 

Ensino Superior- IFES e nos cursos ofertados, fato que ocorreu também na UFS, foi bastante 

significativo o aumento nas demandas pelos serviços socioassistenciais desta instituição, em 

especial a partir da implantação do REUNI, quando teve início uma fase de maior dinamismo.    

Dentro desta perspectiva é que este trabalho de investigação teve como foco central a 

Assistência Estudantil da UFS, a qual se encontra inserida na Política de Educação Superior. 

A Assistência Estudantil é um direito dos estudantes universitários do sistema público de 

ensino superior, sendo aqui compreendida como um conjunto de princípios e diretrizes que 

norteiam a implantação de ações para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso 

dos estudantes das IFES, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção de 

conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida
1
, agindo 

                                                             

1 Art. 1.º da Definição e dos Princípios; Capitulo I da Proposta de Resolução do Conselho Universitário que 

estabelece a Política de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 
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preventivamente nas situações de repetência e evasão, decorrentes da insuficiência de 

condições financeiras. 

O estudo teve como objeto a assistência estudantil da UFS após a criação do PNAES 

(Programa Nacional de Assistência Estudantil)
2
, procurando compreender as mudanças 

ocorridas depois de sua criação e se esta instituição conseguiu consolidar um projeto 

institucional de política de assistência estudantil, no período de 2008 a 2012, quando o 

PNAES foi implantado nas universidades públicas federais do Brasil. O programa é um 

instrumento que define critérios para elaboração das propostas orçamentárias anuais pelas 

universidades federais. Também se propõe a regulamentar a assistência estudantil, tendo 

como objetivo: I - democratizar as condições de permanência nas IFES; II - minimizar os 

efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação 

superior; III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e IV - contribuir para a promoção da 

inclusão social pela educação (DECRETO DO PNAES, 2010). 

O estudo pautou-se numa perspectiva crítica, considerando que “descobrir a essência 

dos fenômenos, na perspectiva crítico-dialética, pressupõe situá-los na realidade social sob o 

ponto de vista da totalidade concreta que, antes de tudo, significa que cada fenômeno pode ser 

apreendido como um momento de totalidade” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 40).  

A relevância dessa pesquisa relaciona-se ao fato de que, no âmbito profissional, a 

postura investigativa é de fundamental importância, haja vista a necessidade de descortinar as 

armadilhas da vida cotidiana, passo crucial e insubstituível para uma intervenção profissional 

crítica, propositiva e, portanto, não repetitiva. O entendimento maior é que, sem este 

procedimento, qualquer profissional, e neste caso específico o de Serviço Social, fica 

cerceado do cumprimento de seu papel como sujeito histórico possível e, dessa forma, não 

coloca em movimento as possibilidades históricas de transformação inscritas na própria 

realidade.  

O interesse pela temática se deu em virtude dos questionamentos surgidos durante a 

experiência de trabalho realizada na Assistência ao Estudante da UFS desde junho de 2008 – 

ano de implantação do PNAES nas universidades federais públicas do nosso país, até os dias 

atuais. Desde este período na UFS, especialmente, tornou-se visível o crescimento acentuado 

das demandas de alunos pelos programas sociais da CODAE/PROEST (Coordenação de 

Assistência e Integração do Estudante/Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) e outras ações 

                                                             

2 Decreto do PNAES nº. 7.234/2010. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.234-2010?OpenDocument
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relacionadas à Assistência Estudantil da UFS após a implantação do REUNI, das políticas 

afirmativas
3
 e etc. 

A análise realizada tem a pretensão de contribuir com subsídios para a criação de 

novos programas, projetos e serviços para esse segmento estudantil e para a ampliação da 

produção científica sobre a política de assistência estudantil das instituições públicas de 

ensino superior do Brasil. Espera-se ainda que sejam sistematizadas contribuições que 

fortaleçam a luta pelo aprimoramento da política de assistência estudantil nas IFES e a sua 

manutenção na perspectiva de direito, haja vista a importância desta para a democratização e 

igualdade de acesso e permanência ao ensino superior a todos os cidadãos em nosso país, 

superando a sua histórica elitização.  

No âmbito profissional o conhecimento produzido poderá também se constituir 

enquanto ferramenta imprescindível à prática profissional no contexto da assistência 

estudantil executada na PROEST, tornando este fazer mais competente e qualificado. 

Considerando ser o Serviço Social uma especialização do trabalho coletivo e constituir-se 

enquanto profissão que se caracteriza pela sua dimensão interventiva, a produção de 

conhecimentos pode tornar o fazer profissional não repetitivo e não estático, tendo em vista a 

superação da imediaticidade do cotidiano. 

Esta investigação parte do pressuposto de que, em geral, nenhuma pesquisa tem 

condições de esgotar todas as variáveis presentes em determinado fenômeno. Assim, o 

presente estudo representa o esforço para compreender as determinações fundamentais da 

implantação do PNAES na UFS, tendo a clareza de que não se propõe exaurir todos os 

aspectos nele envolvidos. 

Para delimitar melhor o percurso da investigação foram definidos os seguintes 

objetivos geral e específicos. O objetivo geral da pesquisa é estudar as mudanças na 

assistência estudantil da UFS após a criação do PNAES enquanto que os objetivos específicos 

são: 1º) situar as mudanças oriundas do contexto de expansão do ensino superior que 

impactaram nas demandas da assistência estudantil; 2º) mostrar a evolução das ações 

desenvolvidas na assistência estudantil da UFS no período de 2008 a 2012; 3º) verificar se 

houve mudanças na origem e montante de recursos destinados a assistência estudantil após o 

PNAES e se os mesmos são gastos com outras ações além das previstas no decreto N.º 7.234 

                                                             

3 As políticas afirmativas foram responsáveis pelas mudanças no perfil do alunado das universidades. Elas são o 

produto das exigências e pressões de determinados grupos sociais, em especial os grupos étnico-raciais pela 

sua inclusão no espaço público das universidades (MAGALHÃES, 2012, p. 90). 
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criado em 2010; 4º) analisar se a UFS conseguiu consolidar um projeto institucional 

relacionado à Política de Assistência Estudantil, conforme preceitua o PNAES; 5º) clarificar 

as relações entre PNAES e REUNI no âmbito da assistência estudantil. 

As hipóteses levantadas inicialmente foram: a Política de Assistência Estudantil da 

UFS, no período analisado, não conseguiu implementar todas as ações previstas no PNAES, 

sendo caracterizada por ações  focalistas e pontuais;  a política de expansão e reestruturação 

adotada nas universidades públicas provocou aumento no número de cursos e matriculas na 

UFS, sendo percebido também um elevado número de alunos com perfis socioeconômicos 

diferenciados, especialmente após a adoção das políticas afirmativas; este incremento não está 

refletido nos investimentos postos na assistência estudantil;  a assistência estudantil da UFS, 

no período de 2008 a 2012, não realizou mudanças significativas em termos qualitativos 

(recursos humanos e técnicos);  os recursos do PNAES, destinados a assistência estudantil da 

UFS, são gastos com ações que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, no entanto, a 

prioridade dos gastos ainda não é para cobrir despesas com as ações previstas  no Decreto do 

PNAES Nº. 7.234; a assistência estudantil da UFS se constitui em importante mecanismo de 

manutenção dos estudantes de baixa renda na universidade. Por fim, a UFS vem apresentando 

dificuldades para institucionalizar o PNAES. 

As mudanças conduzidas no campo da educação vêm se dando por meio de receitas 

elaboradas pelo Banco Mundial, sendo exigido um processo intenso de racionalização dos 

gastos públicos, privatização, expansão e universalização do ensino superior. Este cenário 

reflete na assistência estudantil, sobretudo, no financiamento desta política. Portanto, para 

compreender as mudanças surgidas na política de assistência estudantil realizada dentro das 

universidades públicas federais buscamos entender o papel desempenhado pelo Estado no 

atual contexto político e econômico, possibilitando observar seu movimento no processo de 

readequação das universidades a nova lógica imposta pela racionalidade burguesa no contexto 

nacional e internacional.  

Segundo Marx (1988) os fenômenos sociais são a síntese de muitas determinações, o 

que exige romper com os reducionismos, as monocausalidades e a fragmentação.  O estudo da 

política social de assistência estudantil, neste sentido, só poderá ser feito a partir da leitura 

abrangente e totalizadora dos fenômenos sociais na atualidade, tendo em vista reconstruir, no 

pensamento, os processos que determinam um fenômeno social. Faz-se necessário superar a 

visão economicista e politicista da assistência, tendo em vista uma apreensão concreta de sua 

realidade. 
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Para contextualizar o objeto de estudo - a institucionalização do PNAES na UFS - foi 

realizada uma investigação sobre a realidade socioeconômico do Brasil, especialmente 

durante o governo Lula, quando se deu a última reforma universitária, que vem seguindo as 

diretrizes impostas pelo Banco Mundial para a reforma do ensino superior
4
 nos países em 

desenvolvimento.  

Ressaltamos inicialmente que “As políticas educacionais, decorrentes do processo de 

reestruturação pelo qual passa o capitalismo mundial, devem ser compreendidas no âmbito 

das transformações geopolíticas e culturais em curso” (CASTRO, 2010, p. 196). Assim, para 

melhor localizar a totalidade constituinte do objeto de pesquisa, no primeiro capítulo, 

intitulado “A Educação Superior no Contexto das Políticas Neoliberais, da Reestruturação 

Produtiva e da Globalização: tendências e caraterísticas da última reformam universitária”, 

foi realizada uma análise do atual contexto do Brasil no âmbito da política neoliberal, 

reestruturação produtiva e globalização, tendo em vista avaliar os desdobramentos destas na 

educação superior, especialmente aqueles que culminaram na reforma universitária realizada 

no governo Lula. Em Frigotto (2000) podemos ver que a educação localiza-se num espaço de 

disputas de diferentes interesses das classes. Isso foi evidenciado quando se analisou o 

significado mais amplo da educação revelada na realidade concreta, despida de sutilezas e 

fetiches.  

Autores como Leher (1991, 1999) e Pereira (2008) foram fundamentais para revelar 

a forma como a educação vem sendo utilizada pelos organismos internacionais: como 

instrumento de “alívio da pobreza” em um momento que, conforme destaca Soares (2002), a 

pobreza estrutural vem aumentando, decorrente dos ajustes neoliberais realizados na América 

Latina.  

Percebemos, na análise inicial, que em um contexto de grandes adversidades para as 

políticas sociais, o governo Lula utilizou-se de manobras para escamotear sua adesão ao 

projeto neoliberal, porém buscando não deixar evidente para as  massas. Tomando como 

exemplo o REUNI, observa-se que este programa seguiu à risca as diretrizes do Banco 

Mundial para realizar a reforma no ensino superior em nosso país. As receitas dos organismos 

internacionais têm influenciado decisivamente a condução da política de educação superior 

brasileira, ficando evidentes que, em primeira instância, os interesses econômicos são os 

principais determinantes das relações entre os diferentes agentes sociais.  

                                                             

4 O processo de reformulação da política de educação superior está embasado em um conjunto de leis, decretos e 

medidas provisórias. 
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Essas considerações, contudo, exigiram que fosse feita uma reflexão mais crítica 

sobre o papel do Banco Mundial, o qual vem justificando sua atuação no âmbito da educação 

como esforço de programar políticas que aliviem a pobreza das populações excluídas e 

diretamente afetadas pelo desemprego estrutural. Evidenciam-se as contradições, na medida 

em que o BM vem imputando uma série de medidas para os países em desenvolvimento, 

utilizando de estratégias que escondem e camuflam a origem dos problemas, fruto, em 

realidade, da política de ajuste estrutural financiada pelos países de capitalismo central, a 

exemplo dos Estados Unidos. 

O segundo capítulo foi nomeado de “A Assistência Estudantil no Contexto da 

Expansão do Ensino Superior: elementos fundamentais para a análise do PNAES”. Nele, 

buscamos apresentar de forma mais detalhada o nosso objeto de estudo. Problematizamos a 

institucionalização do PNAES, de forma a dar mais visibilidade à maneira como a assistência 

estudantil, conjugada com a política de expansão da educação superior, é estratégica e 

centralmente utilizada como parte do discurso da “democratização” do ensino superior e do 

alívio da pobreza por meio da chamada “inclusão social”, a ser garantida pelo acesso ao 

ensino superior.  

Ao fazer isso, procuramos não perder de vista a verdade de que  a assistência 

estudantil historicamente encontra-se localizada no espaço contraditório e que, ao mesmo 

tempo, expressa as lutas de classes, mas também é um instrumento social que possibilita a 

reprodução da ideologia dominante. 

O percurso a que nos propomos implicou compreender, como assevera Castro 

(2010), a lógica de mercantilização das políticas, intrínseca ao processo de desqualificação 

dos serviços públicos, são instituídas de maneira cada vez mais focalizadas e sem qualidade, e 

atendem precariamente às demandas e necessidades dos alunos oriundos de famílias que 

vivem submetidas a condições de pobreza. Estas representam uma parcela significante da 

população do nosso país, tendo em vista a gigante concentração de renda que é um de seus 

traços históricos mais perversos. 

Neste contexto se insere a política de assistência estudantil - um direito que se 

encontra ameaçado pela redução do financiamento da educação superior pública, sendo esta 

uma das principais recomendações do Banco Mundial. O estudo apresenta as “novidades” 

trazidas com o PNAES, num quadro que obscurece as antigas reivindicações relacionadas à 

assistência estudantil, cada vez mais crescente dentro das universidades públicas. O PNAES 

surge numa conjuntura política diferenciada que marca a tônica ideológica do governo Lula, 
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porém, em sintonia com a política econômica delineada pelos organismos multilaterais.  Uma 

análise histórica da assistência estudantil revelou as nuances desta política e sua vinculação 

com as mudanças econômicas e políticas mais amplas no plano nacional e internacional, 

como será mostrado no estudo. 

No terceiro capítulo, intitulado “Análise da Operacionalização da Política de 

Assistência Estudantil da PROEST/UFS: tendências e perspectivas após a implantação do 

PNAES na UFS”, foram analisados e apresentados os principais resultados da pesquisa. 

Tratou-se de uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva
5
, viabilizada por meio de fontes 

bibliográficas e documentais. Em relação à pesquisa bibliográfica Barros e Lehfeld (2010, p. 

32) afirmam que a mesma: 

 

[...] é de grande valia e eficácia ao pesquisador porque ela permite obter 

conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras, Internet, videotecas etc. A 

pesquisa bibliográfica se realiza comumente em três fases: identificação, localização 

e reunião sistemática dos materiais ou dos fatos. 

 

Adotou-se o enfoque qualiquantitaivo
6
, norteado pela perspectiva do materialismo 

histórico e dialético
7
. A coleta de dados foi realizada diretamente em arquivos da UFS. As 

principais fontes consultadas foram os Relatórios de Gestão da UFS e de Atividades da 

PROEST (Consideradas fontes primárias-documentais), e outros documentos existentes na 

UFS/PROEST (como Resoluções, Editais, Portarias), importantes na captação dos dados que 

mostram a evolução da assistência estudantil durante o período de 2008 a 2012. O estudo 

também se fundamenta em fontes secundárias-bibliográficas: livros, artigos, periódicos e etc. 

                                                             

5 Para Barros e Lehfeld (2010) a pesquisa descritiva permite que se faça a “descrição do objeto por meio da 
observação e do levantamento de dados ou ainda pela pesquisa bibliográfica e documental” (p. 34). Através 

dela se tem acesso a elaboração de perfis, cenários etc., buscam-se percentuais, médias, indicadores, dentre 

outros elementos. 
6 Levando em conta que ambas as dimensões se complementam, ressalta-se a priorização da pesquisa qualitativa 

neste estudo, por ela representar “um instigante desafio”, nos dizeres de Martinelli (1999) e a sua importância 

maior reside no fato de que ela, “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos, e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos a variáveis” (MINAYO, 1994, p. 21). 
7 Oferece uma leitura da dinâmica da sociedade burguesa, sua produção e reprodução, revelando como a 

desigualdade social é inerente a estas relações sociais. Também uma análise profunda das transformações que 

se sucederam na história ao longo do século XX, produzidas pelo movimento da economia e da política. Neste 

sentido considera-se importante analisar a partir das indicações de Marx visto que ela nos oferece uma visão 
critica histórica e dialética sobre a sociedade capitalista e o seu movimento contraditório e antagônico existente 

na relação capital e trabalho, sendo esta analise útil para pensar a política social- neste caso específico, a 

assistência estudantil das universidades públicas brasileiras-, seu significado, suas possibilidades e limites na 

contemporaneidade. 
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O estudo teve como locus a assistência estudantil executada na PROEST/UFS, 

espaço privilegiado de atendimento das demandas de alunos alvo desta política de assistência 

dentro da Universidade Federal de Sergipe. Para o processo de pesquisa não se fez necessário 

delimitar amostra. Tratamos com o universo dos documentos disponíveis na instituição para o 

período analisado. Além dos documentos citados, foram acessadas legislações e informações 

disponíveis na UFS, assim como livros e trabalhos científicos, que tratem desta política de 

educação superior, buscando averiguar a evolução na assistência ao estudante neste período, 

permitindo comparar com dados anteriores. 

Para obter os resultados esperados e sistematizá-los, foram definidos eixos
8
 

estratégicos de categorização, os quais serviram de base para a análise dos documentos 

oficiais. O estudo focalizou as ações de assistência estudantil direcionadas aos alunos de baixa 

renda voltados para a saúde, alimentação, moradia, bolsas e atendimento as demandas 

pedagógicas e psicossociais.  

A investigação permitiu estudar as mudanças na assistência estudantil da UFS no 

período de 2008 a 2012 bem como as tendências e características desta política após a 

implantação do PNAES nas IFES em nosso país. Também mostrou os obstáculos para se 

efetivar uma política de assistência estudantil que atenda as demandas dos estudantes 

atualmente matriculados na instituição que apresentam dificuldades em virtude das precárias 

condições de vida de suas famílias de origem, nas quais a pobreza, o desemprego, a violência 

se apresentam como principais manifestações da “questão social”
9
. Com o REUNI as medidas 

adotadas na UFS no período analisado buscaram, em primeiro lugar, o cumprimento de metas 

pré-estabelecidas, que vão se reproduzir no PNAES. Contudo, os resultados da pesquisa 

mostram que a política de assistência estudantil consiste num mecanismo importante para a 

garantia de direitos dos alunos matriculados na universidade, ficando evidente a necessidade 

da UFS institucionalizar, através do PNAES, conforme preceitua o Decreto Presidencial Nº. 

7.234/2010, uma política de assistência estudantil no formato de uma política pública.  

                                                             

8 A análise dos documentos teve como base seis eixos principais: Concepção de Assistência Estudantil; 

Mudanças advindas do processo de expansão demandantes de ações da assistência estudantil; Particularidades 

dos programas e projetos de assistência estudantil na CODAE/PROEST; Evolução dos  programas, projetos e 

ações de assistência estudantil da UFS depois do PNAES; Recursos destinados a assistência estudantil da UFS 

após o PNAES; Controle/fiscalização/Acompanhamento  dos recursos depois do PNAES. O primeiro encontra-

se no Capítulo II da Dissertação e os demais eixos no Capítulo III, onde estão concentrados  os principais 

resultados da pesquisa. 
9 A questão social é aqui entendida como um complexo social que faz parte da natureza da propriedade privada 

no capitalismo, ou seja, é manifestação direta da apropriação privada da produção social e da lei geral da 

acumulação capitalista (MARX, 1984, p. 187). Sobre esta discussão, no âmbito do Serviço Social, consultar o 

debate apresentado por Netto, Iamamoto, Yazbek e Pereira, em ABEPSS/Temporalis (2001). 
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PRIMEIRO CAPÍTULO  

A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DAS POLITICAS NEOLIBERAIS, DA 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E DA GLOBALIZAÇÃO: TENDÊNCIAS E 

CARACTERISTICAS DA ÚLTIMA REFORMA UNIVERSITÁRIA  

 

1.1  A educação superior na contemporaneidade: tendências e características da última 

reforma universitária  

 

Em face do projeto neoliberal, da reestruturação produtiva do capital e da 

globalização, assistimos nos dias atuais um verdadeiro desmonte das políticas sociais e uma 

tendência cada vez mais crescente ao processo de minimização do Estado, com o 

reordenamento de suas funções. Este quadro de mudanças estruturais vem ocorrendo desde a 

década de 1970, quando se pronunciou uma crise mundial do capital, exigindo que fossem 

feitos os “ajustes” necessários a continuidade do processo de acumulação e expansão do 

sistema capitalista
10

 em sua nova fase, inserido em uma lógica denominada de “mundialização 

do capital”
11

.  

Neste sentido, uma análise das profundas mudanças em curso, ocorridas após esta 

época, deverá revelar um conjunto de mediações importantes, que influenciaram na trajetória 

da educação superior brasileira e na implementação das últimas reformas universitárias 

ocorridas no Brasil, em especial a reforma universitária ocorrida em 2006 por meio do projeto 

de Lei Nº. 7.200/06 que, em virtude das particularidades do contexto diferenciado em que 

ocorreu, foi fruto de várias emendas no processo mesmo de sua aprovação.  

Assim, a análise dos fatores que vem modificando as políticas públicas, dentre elas a 

educação superior, mostra o significado dos ajustes neoliberais em nosso país.  Neste, desde a 

última reforma realizada pelo MARE
12

 (1995) vêm sendo conduzidas ações no campo da 

educação por meio de receitas elaboradas pelo Banco Mundial, sendo componentes de suas 

                                                             

10
  O sistema capitalista pauta-se em um modelo baseado na propriedade privada e em uma relação desigual entre 

trabalhador e os donos dos meios de produção (capitalistas), extração da mais-valia e trabalho alienado. Para 

garantir-se enquanto modelo economicamente “viável”, historicamente este modo de produção tem se 

utilizado de diversas estratégias para assegurar a sua existência, criando, para isso, elementos necessários a 

sua produção e reprodução, tais como a desigualdade material e social entre os homens. 
11 Chesnais (1999) explica que a “mundialização do capital” consiste em uma etapa do processo de 

internacionalização, uma nova configuração do capitalismo mundial e nos mecanismos que comandam seu 

desempenho e sua regulação. A expressão corresponde ao termo inglês “globalização” que traduz a 

capacidade estratégica de integração internacional e de maior poder do capital em escala planetária. 
12  Por meio do Plano Diretor elaborado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (1995). 
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recomendações, nos dias atuais, a racionalização dos gastos públicos, a privatização, a 

expansão e universalização do ensino superior
13

. 

A atual configuração da política de educação superior e suas principais pretensões 

para assegurar a viabilidade da expansão propiciou a criação de outros mecanismos de gestão 

da política educacional, sendo um deles o PNAES (Programa Nacional de Assistência 

Estudantil), o qual se propõe a viabilizar as condições necessárias para assegurar a 

permanência dos alunos na universidade.  O contexto de criação deste programa deve ser 

analisado através da verificação das múltiplas determinações que envolvem, nos dias atuais, a 

política pública de educação superior, no bojo das mudanças mais amplas no cenário das 

políticas públicas nacionais. 

Este exercício exige um esforço para decifrar, além da imediaticidade, os fenômenos 

surgidos no contexto da universidade como uma forma de revelar o fundamento das propostas 

que justificaram a necessidade de serem revistas as normas de funcionamento e regulação do 

ensino superior no Brasil.  

Marx, desde a elaboração dos Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844), vem 

mostrando, ao referir-se aos fundadores da economia clássica liberal ou aos apologetas das 

relações sociais da sociedade capitalista, que os representantes deste sistema buscam esconder 

a forma através da qual se produzem e reproduzem tais relações, buscando consolidar a 

ideologia de que as mesmas são produtos naturais, a-históricos, independentes da ação dos 

homens.  

 

A economia política parte da propriedade privada; não a explica. Ela concebe o 

processo material da propriedade privada, como ocorre na realidade, por meio de 

fórmulas abstratas e gerais que, então servem como leis. Ela não compreende essas 

leis; isto é, ela não mostra como surgem da natureza da propriedade privada. A 

economia política não dá nenhuma explicação da base para a distinção entre trabalho 

e capital, entre capital e terra. Quando, por exemplo, a relação entre salários e lucros 

é definida, isso é explicado em função dos interesses dos capitalistas; por outras 

palavras, o que devia ser explicado é admitido. Analogamente, a competição é 

referida a todos os pontos e explicada em função das condições externas. A 

Economia Política nada nos diz a respeito da medida em que essas condições 
externas, e aparentemente acidentais, são simplesmente a expressão de uma 

evolução necessária. Vimos como a própria troca se afigura um fato acidental. As 

únicas forças propulsoras reconhecidas pela Economia são a avareza e a guerra entre 

os gananciosos, a competição. (MARX, 1844, p. 01). 

                                                             

13 O “Anteprojeto de Lei” criado em 2004 que trata da reforma Universitária afirma que um dos objetivos é 

promover a “expansão da rede pública de instituições de educação superior, pela criação de universidades, 
centros universitários e faculdades, e pelo aumento da oferta de vagas, de modo a garantir a igualdade de 

oportunidades educacionais, com a meta de alcançar o percentual de 40% (quarenta por cento) das vagas do 

sistema de ensino superior até 2011”. 
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Analisando historicamente o papel social da educação no processo de produção e 

reprodução das relações de classe, percebemos que a mesma, em virtude de ser elemento 

viabilizador da formação humana, encontra-se situada num campo social de grandes disputas, 

permeada por concepções conflitantes e antagônicas. A educação aparece fetichizada, 

segmentada e fragmentada, como estratégia para tornar, cada vez mais, os processos 

educativos subordinados aos interesses do capital. Isto por que a educação, como campo de 

disputa de hegemonia, embora premida pelas necessidades da burguesia, é: 

 

[...] uma prática social, uma atividade humana e histórica que se define no conjunto 

das relações sociais no embate dos grupos ou classes sociais, sendo ela mesma 

forma especifica de relação social. O sujeito dos processos educativos aqui é o 

homem e suas múltiplas e históricas necessidades (materiais, biológicas, psíquicas, 

afetivas, estéticas, lúdicas) (FRIGOTTO, 2000, p. 31). 

 

A educação é um elemento constitutivo e constituinte de luta hegemônica; portanto, 

no âmbito das classes sociais ela pode possuir significado diverso, em virtude da 

contraditoriedade de suas relações.  Frigotto (2000) esclarece que para a burguesia a educação 

está voltada para os diferentes grupos de trabalhadores, portanto, ela deve estar orientada para 

“habituá-los técnica, social e ideologicamente”. Para tanto, se faz necessário criar os meios 

necessários para “subordinar a função social da educação de forma controlada para responder 

as demandas do capital” (FRIGOTTO, 2000, p. 26). Enfrentando esta orientação encontramos 

outra, a dos grupos sociais da classe trabalhadora. Para estes:  

 

A educação é, antes de mais nada, o desenvolvimento de potencialidades e a 

apropriação de “saber social” (conjunto de conhecimentos e habilidades, atitudes e 

valores que são produzidos pelas classes, em uma situação histórica dada de relações 

para dar conta de seus interesses e necessidades). Trata-se de buscar, na educação, 

conhecimentos e habilidades que permitam uma melhor compreensão da realidade e 

envolva a capacidade de fazer valer os próprios interesses econômicos, políticos e 

culturais (GRYZYBOWSKI, 1996, p. 34, apud FRIGOTTO, 2000, p. 26). 

 

Ficam evidentes, a partir dos diferentes direcionamentos, os interesses divergentes 

das classes, uns buscam assegurar a educação a partir de um significado mais amplo; outros 

restringi-la a suporte ideológico de seus interesses privados. O que não significa que esse jogo 

de interesses apareça desta mesma forma no cotidiano, ou seja, em sua imediaticidade 

fenomênica ou nos planos políticos, jurídico e ideológico, nos quais se processa a trama das 

relações que envolvem a produção e reprodução da sociedade capitalista. Frigotto (2000, p. 

25) destaca que: 
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A educação, quando apreendida no plano das determinações e relações sociais e, 
portanto, ela mesma constituída e constituinte destas relações, apresenta-se 

historicamente como um campo da disputa hegemônica. Esta disputa dá-se na 

perspectiva de articular as concepções, a organização dos processos e dos conteúdos 

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

interesses de classe. 

 

Na perspectiva dos trabalhadores, sua busca é por uma educação que possa propiciar 

a formação de intelectuais orgânicos
14

 (GRAMSCI, 1989), capazes de lutar pela realização, 

no plano teórico e prático, de uma política de educação que favoreça as classes sociais 

trabalhadoras.  

 

A educação, na perspectiva gramsciana, é trabalho efetivo, ação positiva do homem, 

assim como é consciência positiva, humana, ou seja, práxis. A práxis é o momento 

da emancipação humana e social, momento efetivo e necessário para a formação, 

através da prática social, de uma nova concepção do mundo mais unitária e 

autônoma em todos os aspectos de sua existência (BAPTISTA, 2010,  p. 200). 

 

Em sua militância política, Gramsci, segundo Manacorda (1990, p. 183), fez da 

atividade educativa um compromisso constante, denunciando o caráter classista da escola que, 

em seu esquema dualista, reflete a divisão social: uma escola elementar e profissional para o 

povo e uma escola clássica para as classes dirigentes, reconhecendo “a conformidade histórica 

entre a formação humanística e as exigências da formação do intelectual tradicional”. 

A formação comprometida com valores de igualdade e justiça, voltados para o 

fortalecimento de uma sociedade democrática e para a preservação e ampliação dos direitos 

da classe trabalhadora, os quais se encontram ameaçados diante da sociedade do capital, 

supõe dispor de conhecimentos e habilidades capazes de decifrar a trama complexa das 

relações que se processam entre as classes sociais no âmbito das relações capital/trabalho e 

Estado. Esse, historicamente, tem sido utilizado como meio eficaz para assegurar a 

continuidade do sistema e a hegemonia do capital e do mercado como via de regulação das 

relações sociais.  

Sobre o Estado, Marx não elaborou um conceito acabado, mas o compreendeu como 

o produto ineliminável das sociedades divididas em classes sociais. No entanto, percebeu que 

o Estado não pode aparecer como um feixe de contradições nem como o “comitê executivo da 

                                                             

14 Gramsci (1989, p. 3-4) passa a definir como intelectuais os grupos sociais que, apesar de não formarem uma 

classe, operam no nível superestrutural e têm por função organizar a hegemonia de um grupo, incluindo nesse 

grupo os produtores de ideologia, os intelectuais modernos, técnicos, engenheiros, os funcionários de Estado, 

os organizadores da cultura, os dirigentes de um partido. 
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burguesia”. Se quer servir à classe dominante, deve se mostrar de forma abstrata, e aparecer 

na consciência e na prática dos grupos e frações de classe como fruto da vontade coletiva ou 

como a forma externa da sociedade civil (IANNI, 1992, p. 32). Marx apanha as dimensões 

política e econômica do Estado capitalista ao compreendê-lo como expressão das relações de 

produção fundadas no valor de troca, na mercadoria, ou seja, na sociedade de classes, como já 

afirmado, mostrando, portanto, em primeira instância, ser ele um órgão premido pelas 

contradições. 

Marx, ao sinalizar que na sociedade capitalista o entendimento acerca do Estado não 

se dá sem contradições, quis mostrar que é impossível admiti-lo como um ‘ente’ que 

desempenha um papel de árbitro neutro dos conflitos entre as diferentes classes sociais, ou 

mesmo identificá-lo como direção ético-moral. Isto porque, no capitalismo “o Estado é ao 

mesmo tempo, constituído e constituinte nas relações de dependência, alienação e 

antagonismo” (IANNI, 1992, p. 33).  

O Estado serve amplamente ao capital, não sendo, no entanto, um mero reflexo da 

classe dominante, mas sim a expressão das contradições resultantes das relações de classes, 

pois é disso que depende a sua subsistência: “como se forma e aperfeiçoa à medida que se 

desenvolvem as forças produtivas e as relações de produção, o Estado burguês está 

constitutivamente organizado e orientado pelas exigências da acumulação capitalista” 

(IANNI, 1992, p.36). 

Poulantzas (2000) também fornece contribuições fundamentais para a compreensão 

do Estado e dos conflitos que ocorrem no processo de disputa pela hegemonia. Ele amplia o 

conceito de Estado, identificando-o enquanto instância permeada pelas disputas existentes no 

interior da sociedade, sendo visto como uma condensação de forças entre as diferentes classes 

sociais. O autor esclarece que o Estado desempenha o papel de organizar e representar o bloco 

no poder, articulando seus interesses em longo prazo, independente das lutas por interesses 

imediatos que se dão neste processo de disputa de poder entre as classes. 

Ao analisar a luta de classes, observa-se que o desenvolvimento dos sistemas 

educacionais foi por elas determinado, bem como pelo nível de desenvolvimento das forças 

produtivas e pela formação sócio-histórica de cada país, conforme assinala Neves (1991). Na 

sociedade capitalista desenvolvida, ou seja, em pleno percurso imperialista e já na sua 

segunda etapa, no pós-segunda guerra mundial, a educação passa a se constituir enquanto 

direito social. Na década de 1960 já era parte integrante dos sistemas de proteção social nos 

países centrais. Nos países periféricos, a exemplo do Brasil, a política educacional tem sofrido 
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forte influência dos organismos internacionais, nas diversas etapas do desenvolvimento de 

nossa formação social, tanto na elaboração como nas estratégias de sua implementação. Nos 

anos 1950, por exemplo, através da “ideologia desenvolvimentista”, configurou-se como uma 

promessa através da qual seria possível a passagem do subdesenvolvimento ao 

desenvolvimento. Seu “eixo teórico baseava-se na teoria do capital humano
15

”, reduzindo a 

educação a um mero fator de produção. Para Frigotto (2000, p. 18): 

 

[...] particularmente nas décadas de 60 e 70, de prática social que se define pelo 

desenvolvimento de conhecimentos, mobilidades, atitudes, concepções e valores 

articulados às necessidades e interesses das diferentes classes e grupos sociais, foi 

reduzida, pelo economicismo, a mero fator de produção – “capital” humano. 

Asceticamente abstraída das relações de poder, passa a definir-se como uma técnica 

de preparar recursos humanos para o processo de produção. Essa concepção de 
educação como “fator econômico” vai constituir-se numa espécie de fetiche, um 

poder em si que, uma vez adquirido, independentemente das relações de força e de 

classe, é capaz de operar o “milagre” da equalização social, econômica e política 

entre indivíduos, grupos, classes e nações. 

 

Frigotto (2000) mostra os efeitos do “economicismo” na política educacional, aliados 

aos efeitos da ideologia burguesa do período autocrático, que possibilitaram, segundo ele, o 

desmantelamento da escola pública e reforço da educação como um negócio, além do 

tecnicismo, da fragmentação do conhecimento, proletarização do magistério público, etc. 

Estas características até hoje estão presentes na política de educação brasileira, tendo se 

agravado ainda mais.  

Sabe-se que a educação pode ser instrumento que contribui para a tomada de 

consciência de classe “em si” a classe “para si”, tendo em vista a formação de cidadãos 

críticos, assegurando a participação destes de forma consciente e igualitária nas decisões mais 

importantes que são tomadas na sociedade, tendo em vista a consolidação real da cidadania e 

da democracia em nosso país. Para tanto, se faz necessário a defesa de sua qualidade, 

reconhecendo sua importância nas estratégias de construção das condições de superação da 

exploração capitalista, visto “que tal superação somente pode ser construída por meio da ação 

política, nas vísceras mesmo da contradição capitalista, mediante o fortalecimento e 

ampliação democrática da esfera pública” (FRIGOTTO, 2000, p. 28). 

                                                             

15 A “teoria do capital humano” foi formulada a partir das teorias do desenvolvimento nos centros mais 

avançados do capitalismo monopolista, sendo disseminada e absorvida pelos países do Terceiro Mundo. Em 
1960 ela foi introduzida nos programas de pós-graduação em educação por meio da disciplina “economia da 

Educação” (FRIGOTTO, 2000). Ela “é a expressão de um conjunto de elementos adquiridos, produzidos e que, 

uma vez adquiridos, geram a ampliação da capacidade de trabalho, portanto, de maior produtividade” 

(FRIGOTTO, 1995 apud PEREIRA, 2008, p. 60 - nota de rodapé). 
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A educação como prática da liberdade, como queria Paulo Freire, porém, é uma 

utopia entre nós. O caminho atualmente em voga, amplamente difundido pelos organismos 

multilaterais, é de defesa da ampliação do acesso à educação a um número cada vez mais 

elevado de discentes, prioritariamente pela rede privada de ensino superior, sem nenhuma 

preocupação com a qualidade.  Para tanto, põem em prática uma maior diversificação de 

modalidades institucionais de ensino superior, com cursos adaptáveis a todo e qualquer 

estudante, bem como às necessidades postas pelo mercado de trabalho na atualidade. Pari 

passu a este quadro de mudanças, do qual o PNAES faz parte, vem sendo construído um 

cenário propício ao sucateamento da educação superior, na medida em que, progressivamente, 

a mesma vem sendo transmutada da lógica do direito para a lógica dos “serviços” (PEREIRA, 

2008). 

A proposta expansionista do ensino superior na contemporaneidade é parente direta 

das orientações imperialistas antecedentes e surge prenhe do suporte da ideologia 

salvacionista. Tem como base a perspectiva de que o individuo é capaz de vencer pelos 

próprios méritos os desafios postos pela globalização, sendo, portanto, necessário se adequar 

às novas exigências da atualidade, em meio às inovações científicas e tecnológicas. A 

educação vem exercendo função elementar, enquanto instrumento que possibilita a integração 

ao mundo atual em meio a “uma competição natural e cotidiana” presente na “sociedade do 

conhecimento” (FRIGOTTO, 2000).  

Na mesma linha de raciocínio Pereira (2008) explica que “À primeira vista, para o 

senso comum, as explicações [para a expansão da educação] encontram-se na globalização, na 

competição acirrada [relacionada] as novas exigências do mercado de trabalho, o que exige 

maior qualificação dos trabalhadores” (PEREIRA, 2008, p. 24), fazendo crescer também no 

âmbito da universidade a procura pelos cursos ofertados. Contudo, por trás do discurso da 

universalização da educação, do fetiche da democratização e do aumento do índice de 

escolarização se esconde o processo de certificação em larga escala, embora esta seja obsoleta 

em meio ao desemprego crescente e as possibilidades de emprego concentradas em atividades 

precárias. Também se omite: 

 

(i) o processo de focalização dos investimentos educativos nos níveis mais baixos, 

especialmente no ensino fundamental; (i) a concepção etapista do processo 

educativo: primeiro a educação fundamental, depois a secundária e daí a expansão 

do nível superior, e (iii) a concepção de que essa “expansão, democratização” deverá 

ser efetivada por meio da ampliação do processo de participação dos setores 

privados no financiamento e execução da política educacional (PEREIRA, 2008, p. 

24). 
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Vale ressaltar que uma das bandeiras de luta dos movimentos sociais organizados, 

travadas historicamente, diz respeito ao direito ao acesso a educação. Houve uma forte disputa 

política que se iniciou no fim do século XIX e início do século XX, consubstanciando-se 

numa plataforma de direitos a serem garantidos pelo Estado por meio de políticas sociais. 

Neste sentido, a educação vem sendo um campo de disputas na relação capital e trabalho; a 

depender da conjuntura, pode tender mais aos interesses de uma ou outra classe, sendo 

passível de avanços e recuos. 

O período histórico que estruturou os chamados Estados de Bem-Estar Social foi 

uma forma de regulação social caracterizada pela “emergência de uma intensa e progressiva 

intervenção planejada na economia para evitar a fúria da desordem produzida pelo mercado” 

(FRIGOTTO, 1996a, p. 81). Foi quando o Estado passou a controlar áreas estratégicas da 

economia (energia, telecomunicações, petróleo, minérios), assumindo, em algumas situações, 

o papel de produtor direto, além de subsidiar certos setores e responder, por meio de políticas 

sociais, demandas da classe trabalhadora organizada em sindicatos. Trata-se da segunda fase 

do capitalismo dos monopólios e de sua nova guinada nas relações que estabelecia com os 

trabalhadores e com o Estado. 

Na Constituição Federal de 1988, pela primeira vez, foi elaborada no Brasil uma 

plataforma de direitos sociais com uma perspectiva universalizante. Porém, em virtude das 

disputas engendradas, e através da força alcançada pelos empresários da educação e seus 

ideólogos, ela reflete muitos elementos contraditórios e reveladores da continuidade de um 

modelo educacional que está longe de responder aos interesses populares.  

É por isso que muitos autores vêm afirmando que no Brasil, diferentemente da 

Europa - onde o Estado de Bem-Estar Social conseguiu se efetivar em muitos países - o que 

de fato ocorreu foi um “Estado de Mal-Estar Social”. No espaço da educação superior, desde 

o pós-guerra, notamos uma ampliação significativa dos sistemas educacionais públicos, 

graças à necessidade de valorização do capital e de reprodução de uma força de trabalho 

qualificada, tendo em vista atender as demandas decorrentes de uma nova organização do 

processo de trabalho caracterizada pelo modelo fordista/taylorista
16

. Ao mesmo tempo, e 

                                                             

16
  Os princípios da administração científica de Taylor surgiram no século XIX e foram amplamente implantados 

nas empresas no começo do século XX. Esses princípios expressam a utilização de conhecimentos para a 
dominação, ao criar mecanismos de apropriação da energia do trabalhador em seus atributos físicos e 

manuais, que são minuciosamente cronometrados. Com a introdução da linha de montagem fordista, ações 

repetitivas foram acrescentadas às características do trabalho, delineando um modelo taylorista-fordista de 

produção mais relacionado à mecanização, ao parcelamento, à homogeneização, à desqualificação e à 
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contraditoriamente, aquela ampliação veio atender demandas da classe trabalhadora, após 

lutas históricas pelas quais reivindicavam o direito a educação. Mas esta, embora importante, 

não é organizada para lhes garantir acesso ao conhecimento e restaurar seu controle sobre o 

processo de produção, fim último de sua demanda. 

Entretanto, as transformações societárias ocorridas no pós-1970, ocasionadas pela 

mais longa e recente crise
17

 capitalista, vêm gerando cada vez mais mudanças na educação, 

baseadas nas orientações do Banco Mundial e da UNESCO. Estes vêm buscando, por meio de 

diversas estratégias no plano ideológico e prático, por em prática suas pretensões por meio de 

reformas que visam a minimização da ação do Estado na participação direta do financiamento 

das políticas públicas. 

A crise capitalista, dentre outros fatores, origina-se da diminuição na capacidade de 

consumo, combinada com a produção em grande escala, o que fez gerar uma superprodução. 

Também consistia em entraves ao sistema capitalista, na década mencionada, postos pela 

organização dos sindicatos dos trabalhadores, que reivindicavam melhores salários e 

estabeleciam negociações que colocavam em xeque os interesses do capital.   

As medidas adotadas para a superação da referida crise se deram por meio da 

reestruturação produtiva, acoplada a um processo de globalização/mundialização do capital e 

contrarreforma do aparelho do Estado, tendo em vista a racionalização produtiva e o 

enxugamento da máquina pública, comprometendo o exercício da cidadania nos dias atuais. A 

ideologia neoliberal
18

 - estratégia política e ideológica para superar a crise - propõe um Estado 

forte o suficiente para apoiar o crescimento e desenvolvimento do capital, e mínimo para as 

políticas sociais, configurando um processo no qual as conquistas históricas da classe 

trabalhadora são substituídas por políticas precárias.  

Tendo em vista alcançar estes objetivos vem sendo proposta uma série de “ajustes 

neoliberais”, os quais, conforme Soares (2002) são difundidos também como conjunto de 

                                                                                                                                                                                              

hierarquização (MATTOSO, 1995). Essas transformações não demoraram também a revelar os efeitos 

perversos na vida do trabalhador. 
17

  Para um estudo mais aprofundado sobre este assunto ver Netto e Braz (2006) os quais destacam que “não 

existiu, não existe e não existirá capitalismo sem crise” considerando-as como sendo inevitáveis, já que para 

ele é impossível neste sistema o domínio dos capitalistas sobre as leis do mercado, voltando-se contra o 

próprio capitalista, havendo uma crise de superprodução. No entanto, contraditoriamente, as crises 

capitalistas são consideradas funcionais ao modo de produção capitalista, pois é também nas crises que ele 

“restaura sempre em níveis mais complexos e instáveis, as condições necessárias à sua continuidade” (p. 

162).  
18  A diferença entre liberais e neoliberais reside no fato de que os últimos distanciam-se de seus mentores 

originais, como Adam Smith e Stuart Mill, ao defenderem que serviços sociais básicos e funções de 

segurança pública sejam também transferidos para a esfera privada, para a dinâmica do mercado, a exemplo 

da defesa da privatização de serviços nas áreas de saúde, educação, previdência social e serviço penitenciário. 
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ideias, buscando “travar uma batalha cultural contra a noção de direito construída ao longo 

dos séculos XIX e XX” (PEREIRA, 2008, p. 54). O resultado dessa ação vem sendo exitoso, 

principalmente porque vem conseguindo imputar ao Estado o papel de “principal sujeito 

desencadeador dos processos de desregulamentação e liberalização das economias, além da 

privatização do patrimônio público, o que se traduziu na realização do processo de 

supercapitalização de esferas antes desmercadorizadas”
19

. 

Oliveira (1998) faz uma apresentação do cenário dos países capitalistas de economias 

centrais após a crise de 1970 revelando a existência de um contexto de grande instabilidade 

econômica, caracterizada pela queda nas taxas de investimento e crescimento, o que fez 

aumentar ainda mais as taxas de juros. De outro lado, apresenta quadro contrastante, marcado 

pelo avanço no progresso técnico, possibilitado pela Terceira Revolução Industrial, mas 

também pelo desemprego estrutural e aprofundamento da desigualdade social.  

Para Mandel (1982) uma das características principais do capitalismo tardio
20

 reside 

na tendência à intensificação de todas as suas contradições, ou seja: a socialização crescente 

do trabalho x apropriação privada; produção de valores de uso x realização de valores de 

troca; processo de trabalho x processo de valorização; acumulação de capital x valorização; e 

etc. O autor, ao mencionar, por exemplo, a automação como meio de obtenção da mais valia, 

destaca que em virtude da intensificação destas contradições o capital poderá apresentar uma 

resistência crescente a automação: “Por motivos de sua autopreservação, o capital jamais 

poderia transformar os trabalhadores em cientistas, assim como jamais poderia automatizar 

completamente a totalidade da produção material” (MANDEL, 1982, p. 147). 

O novo padrão de capitalismo do fim do século XX trouxe consigo um conjunto de 

inseguranças no mundo do trabalho, nos países avançados, propiciadas pelo alto índice de 

desemprego, subemprego e de novas formas precárias de trabalho, além da presença de 

sindicatos debilitados, do agravamento da exclusão social e da elevada concentração de renda. 

Concomitantemente, se verifica a presença de novas formas de organização da produção e um 

novo trabalhador, mais polivalente e qualificado (MANDEL, 1982). 

A política educacional brasileira, em especial aquela voltada ao ensino superior, onde 

está inserido o PNAES, encontra-se localizada neste feixe de contradições. Decifrá-la exige, 

portanto, um esforço que deve considerar o conjunto destes fatores, presentes na realidade 

                                                             

19 Idem (p. 54). 
20 Forma como o autor denomina a segunda etapa do desenvolvimento do capitalismo monopolista, dada no pós 

Segunda Guerra mundial. 
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social, sob o ponto de vista da totalidade, da historicidade e da dialética.  Assim, um estudo da 

política de educação superior na atualidade envolve uma análise crítica dos elementos que 

compõe o presente, mas também alguns do passado.   

As mudanças operadas nas últimas décadas na sociedade capitalista podem ser 

classificadas como uma nova fase da etapa monopolista de seu desenvolvimento, que teve, 

desde sua origem, como um de seus principais traços a dominação do capital estrangeiro sobre 

o processo de acumulação de capital dos países subdesenvolvidos
21

. A lógica do 

desenvolvimento desigual e combinado sempre ocasionou muitas diferenças nas estratégias de 

desenvolvimento de cada país/nação, indicando os lugares distintos na divisão internacional 

do trabalho. Isto se aplica também quando pensadas as estratégias de produção de 

conhecimento e de incorporação da educação como direito.  Portanto, hoje está em mudança a 

configuração do ensino superior no mundo, em especial para países em via de 

desenvolvimento.  Nestes, a abertura do setor educacional para as empresas privadas, em 

especial do ensino superior, constitui uma nova modalidade encontrada pelo capital para 

expandir seus mercados, como forma de renovar-se, auto preservar-se em meio à crise, por 

meio de novas fontes de lucros.  

O capital encontra-se numa luta feroz por expandir seus mercados; para tanto, cria 

novas necessidades, avançando em todas as esferas da sociedade ainda não atravessadas pela 

lógica mercantil, como aquelas em que se situam os direitos sociais.  

Desta forma: “a ordem burguesa cria novos sujeitos, que podem tanto pressionar as 

contradições do sistema para o seu próprio fim como contribuir para a sua perpetuação” 

(PEREIRA, 2008, p. 29).  Ressaltamos que, sendo a educação “um poderoso instrumento da 

ideologia hegemônica, em toda a história da humanidade, de domesticação dos indivíduos ao 

status quo” (PEREIRA, 2008, p. 38), os rumos da educação nos dias atuais pouco favorece 

uma formação de sujeitos críticos, capazes de propor alternativas para um novo projeto de 

sociedade, mais igualitária, justa e solidária. 

Observando a política econômica dos países centrais percebemos que as suas 

propostas para a América Latina vêm se dando a partir de um jogo de interesses que esconde, 

                                                             

21  Para Mandel (1982) o conceito de capitalismo tardio corresponde a uma nova fase do imperialismo ou da 

época do capitalismo monopolista, caracterizada por crise estrutural, o que não quer dizer uma interrupção 

absoluta do crescimento das forças produtivas. Portanto, esta fase não representa um declínio nas forças 
produtivas, mas, um acréscimo no “parasitismo” e no desperdício paralelo ou subjacente a esse crescimento 

decorrente de sua incapacidade de generalizar as vastas potencialidades da Terceira Revolução Tecnológica 

ou da automação. Esta, contudo, constitui uma expressão tão forte dessa tendência quando a sua dilapidação, 

no entanto, disso depende a autopreservação do capital nesta sua nova fase. 
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como sempre, a verdadeira face de suas pretensões sobre os demais, localizados na periferia 

da economia mundial.  

Parte desta estratégia se pauta na efetivação de um novo perfil para as universidades, 

em construção por meio da incorporação de uma nova racionalidade, baseada numa lógica 

produtivista que valoriza os aspectos quantitativos e os critérios de eficácia. Questiona-se, 

assim: quais as consequências dos ajustes neoliberais
22

 para os demais países da América 

Latina e para o Brasil?  Em relação à educação superior, quais as recomendações da 

UNESCO e do Banco Mundial para a educação brasileira?  De que forma a 

universidade brasileira vem, nos dias atuais, sendo moldada para se adequar aos ajustes 

neoliberais traduzidos pelos documentos elaborados pela UNESCO e Banco Mundial? 

O neoliberalismo não foi implantado de forma homogênea em todos os países, em 

virtude da existência de interesses divergentes entre os países de origem da política (EUA e 

Inglaterra) e aqueles localizados na região da América Latina. Nestas latitudes os “ajustes” 

significaram a adoção de um conjunto de políticas conservadoras, resultando em sociedades 

fragmentadas e uma profunda marginalização das massas, degradação da política, ruptura do 

tecido social, desagregação dos mecanismos de integração, capitulação da soberania nacional 

e etc. (BÓRON, 1995, p. 109).  

Não obstante estas diferenciações, há algo bastante semelhante nas ideias neoliberais, 

conforme assinala  Fernandes (1995), para quem o modelo neoliberal se fixa em três pilares 

fundamentais: “desestatização”, “desregulamentação” e “desuniversalização”, caracterizando-

se em especial pela: 1º) rápida reversão das nacionalizações efetuadas no pós-guerra com o 

aumento acelerado das privatizações; 2º) desregulamentação econômica e das atividades 

sociais pelo Estado; e 3º) a tendência a mudanças nos padrões universais de proteção social 

estabelecidos com a emergência, em diversos países no pós-guerra, dos Estados de Bem-Estar 

Social (FERNANDES, 1995).  

Esses três pilares, segundo o autor, apesar de ocorrerem em momentos diferentes em 

cada região do planeta, caminharam articulados através de combinações, tendo em vista a 

“reconfiguração institucional do capitalismo contemporâneo que se tornou claramente 

hegemônico no mundo neste final de século” (FERNANDES, 1995, p. 56).  

                                                             

22  O neoliberalismo pode ser definido como um movimento ideológico em escala verdadeiramente mundial, 

como o capitalismo jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de doutrina coerente, 

autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição 

estrutural e sua extensão internacional (ANDERSON, 1995, p. 22). 
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Os neoliberais enxergam no Estado de Bem-Estar Social - o qual nos “anos de ouro” 

do capital assegurou direitos universais para a classe trabalhadora - um impeditivo ao 

desenvolvimento das nações. Consideram sua atuação ineficiente e ineficaz; portanto, 

imputam ao Estado as causas da crise, pois sua atuação historicamente desestimulou as 

aptidões individuais na medida em que provocavam desinteresse pelo trabalho. Ao contrário 

disso, o mercado é visto como instituição eficiente, ágil e capaz de oferecer produtos e 

serviços de qualidade, coordenar racionalmente quaisquer problemas sociais, sejam eles de 

ordem econômica ou política (ANDERSON, 1995). 

Um balanço geral das consequências do projeto neoliberal no mundo mostra o seu 

reverso.  Estudos feitos por Anderson (1995) revelaram que nos países da Europa - onde esta 

política se deu de forma mais cautelosa e matizada em relação aos países anglo-saxônicos - os 

ajustes recaíram mais na disciplina orçamentária e nas reformas fiscais que nos cortes 

profundos dos gastos sociais. Apesar disso, suas consequências já apresentavam uma grande 

diferença em relação às políticas praticadas pelos governos simpatizantes da 

socialdemocracia.  

Já nos Estados Unidos, explica o autor, onde se priorizou a competição militar com a 

União Soviética, com a quebra da economia e derrubada do regime comunista na Rússia, 

governos neoliberais interviram reduzindo os impostos para os ricos, o que evidencia a 

necessidade de tornar a desigualdade social um elemento a ser priorizado.  

Na América Latina estes ajustes não são apenas de natureza econômica, mas 

integram uma redefinição global do campo político-institucional e das relações sociais. 

Trouxe como implicações a perda da identidade dos direitos sociais, a restrição do conceito de 

cidadania, o aprofundamento da separação entre público x privado, a mercantilização dos 

direitos sociais e o reordenamento das funções do Estado. 

Em meio ao aumento da dívida externa dos países periféricos o Banco Mundial, o 

FMI e o governo dos EUA, por meio do Consenso de Washington
23

, determinaram medidas 

aos países desta região como critério para a obtenção de mais empréstimos, necessários para 

superar os obstáculos decorrentes dos efeitos da crise. 

                                                             

23  Tavares & Fiori (2003) definem como sendo um conjunto de regras e de condicionalidades que deveriam ser 
aplicadas de forma sistemática, padronizada, aos países e regiões do globo, tendo em vista obter apoio 

político e econômico dos governos dos países de economia central e dos organismos internacionais. Também 

pode ser visto como um conjunto de políticas macroeconômicas de estabilização seguidas de reformas 

estruturais liberalizantes (TAVARES & FIORI, 1993, apud SOARES, 2002, p. 16). 
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Assim, em curto prazo a medida era “diminuir o déficit fiscal reduzindo o gasto 

público, aplicar uma política monetária restritiva para combater a inflação e fazer prevalecer 

uma taxa de juros ‘real positiva’ e um tipo de câmbio ‘real adequado’” (SOARES, 2002, p. 

14). Por último, foi estabelecido que em longo prazo os países da América Latina deveriam 

transformar as exportações no motor do crescimento; liberalizar o comércio exterior; atenuar 

as regulações estatais maximizando o uso do mercado; concentrar o investimento no setor 

privado, diminuindo a presença do setor estatal e etc. (p.15). 

 Uma das medidas impostas aos governos dos países periféricos diz respeito a 

destinação de mais verbas para serem aplicadas na educação básica, em especial no ensino 

fundamental. Cruz (2005, p. 45) explica que: 

 

O Banco mundial delineia uma proposta educacional voltada aos interesses e 

necessidades do mercado de trabalho; daí a ênfase no ensino fundamental como 

fator relevante de retorno para o crescimento econômico do país, para a melhoria da 

qualidade de vida e para a redução da pobreza. Entretanto, o Banco Mundial aponta 

que a demanda de educação no contexto de economia globalizada deve ser a 

formação que possibilite ao trabalhador o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, para que este possa se adequar com facilidade às aceleradas 

transformações do mundo do trabalho. 

 

O investimento na educação passou a ser uma das condicionalidades impostas pelo 

Banco Mundial para que os países pudessem fazer novos empréstimos, obrigando, por 

exemplo, que os governos destinassem uma verba maior para custear despesas com a 

educação básica, preferencialmente o ensino fundamental. Sobre isso, Pereira (2008, p.62) 

explica: 

 

Nos anos 1990, o BM - fundamentado na formulação ideológica de “sociedade do 

conhecimento” e deparando com os custos sociais alarmantes do processo de ajuste 

estrutural nos países periféricos – adensou o discurso apologético da educação como 

principal meio de os países pobres alcançarem o patamar superior da globalização24. 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, Leher (1999) demonstra que, ao inverso, os países 

desenvolvidos vêm historicamente investindo no desenvolvimento do ensino superior e em 

pesquisa de ponta. Outra questão destacada pelo autor em relação às propostas do BM diz 

respeito à política de contenção demográfica e ao alívio das tensões sociais, causadas pelas 

políticas neoliberais em face do crescimento e desenvolvimento do capital. 

                                                             

24 Não parece demais comparar estas propostas com aquelas elencadas mais atrás, postas em prática no período 

do desenvolvimentismo. A educação era o único meio para atingir o desenvolvimento; agora ela se torna o 

único meio para aliviar a pobreza. 
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O BM incentiva e exige investimentos na educação básica porque, segundo ele 

“prevê a equidade e tem um retorno social mais rápido (como a queda na taxa de natalidade e 

a melhoria nos índices de saúde da população, o que diminui os gastos estatais)” (PEREIRA, 

2008, p. 62). 

Este cenário, como já foi afirmado, tem sobre a educação desdobramentos 

importante, os quais mudam radicalmente a estrutura do Estado e as novas formas de 

sociabilidade. Frigotto (2000, p.35) coloca uma questão importante: 

 

Marx e Engels, embora não tenham efetivado uma análise específica da questão 

educacional, em diferentes momentos criticam a perspectiva unilateral da 

subordinação da escola ao capital sob as relações capitalistas e os mecanismos de 

burla às parcas conquistas dos trabalhadores contempladas nas clausulas sobre a 

educação nas leis fabris. Em suas obras, em diferentes momentos, delineiam-se as 

bases filosóficas de uma concepção omnilateral de educação e de qualificação 

humana, inscrita no horizonte da instauração de novas relações sociais dentro de 

uma nova sociedade. 

 

O autor explica que desde os séculos XIX e XX as reformas educacionais ocorridas, 

particularmente nos países da Europa, se deram no sentido de realinhar a educação aos 

interesses do capital. Neste sentido, foram realizadas profundas mudanças na perspectiva 

pedagógica, com vistas à massificação e a elevação dos níveis de escolarização. Nos dias 

atuais estas mudanças vêm se dando nos países periféricos, mostrando-se evidentes os 

interesses dos países de capitalismo central, representados pelos organismos multilaterais.  

Pereira (2008, p. 63) faz a seguinte ponderação: 

 

[...] a década de 1990 foi palco de um verdadeiro apartheid educacional: aos países 

periféricos, o BM recomendou o ensino fundamental como forma de “aliviar” a 

pobreza e como política de “coesão social”; aos países do centro capitalista, eram 
reservados o ensino superior e a pesquisa. Aprofundou-se a polarização também no 

âmbito educacional, com a indústria periférica importando pacotes tecnológicos e 

sendo controlada pelos centros financeiros e tecnológicos, o que consolidou o setor 

educacional como importante espaço de mercantilização para o capital. 

 

Observadas estas características revelam-se os constantes paradoxos, que mostram a 

hipocrisia dos ideólogos do sistema, ao tornar visível a verdadeira intenção dos organismos 

multilaterais. Para Bóron (1995, p. 103) a principal contradição do BM e da UNESCO é: 

 

impor políticas que geram a pobreza e a exclusão social, e ao mesmo tempo também 

encomendam pesquisas sobre o tema e manifestam suas consternações pelo aumento 

da pobreza na América Latina. Contudo, a análise feita pelos autores revela que: Em 

síntese: para o dogma neoliberal, a geração da pobreza é sinal de que se está 

caminhando no rumo correto. A pobreza e os sofrimentos das massas tem um 
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significado promissor: na realidade significa que as “forças de mercado” estão se 

movendo sem interferência e a reestruturação econômica procede tal qual se 

esperava, uma vez que o Estado se colocou de lado e o “instinto capitalista” se pôs 

em marcha, livre das regulações “artificiais” caprichosamente estabelecidas durante 

décadas por governantes hostis. 

 

Faz parte deste discurso falacioso a justificação das ações em voga pelo FMI e BM. 

O que anunciam são “reformas estruturais” que reduzam os “privilégios” do atual sistema, 

podendo assim ampliar os recursos para os pobres. Para isso atribuem a causa dos problemas 

de desigualdade social à falta de “qualidade” do nosso gasto social e a solução está na 

“focalização” desse gasto nos “mais pobres” (SOARES, 2004, p. 39). Escondem as causas 

reais da desigualdade social inerente ao modo de produção capitalista, constitutivo e 

constituinte de uma relação social que tem em sua raiz a marca da exploração, escondida no 

fosso de uma suposta “igualdade formal”.   

O BM se coloca a favor de maior investimento na educação, considerada como 

excelente instrumento de inclusão - na “sociedade do conhecimento”, como se só isso 

bastasse para resolver as manifestações da desigualdade social. Porém, conforme já 

observado, sabe-se da função da educação na sociedade capitalista, enquanto difusora da 

ideologia e da formação de valores cultivados na sociedade do capital. E sabe-se também que 

não é pela educação, nem pelo esporte ou quaisquer subterfúgios ideológicos utilizados que 

irá ser construída a sociedade igualitária. Ela é antípoda ao modo de produção capitalista. 

Segundo Netto (2007) a desigualdade e a pobreza são inerentes ao modo de produção 

capitalista. Ela é fruto das relações de exploração próprias deste modo de produção, baseado 

na forte concentração de renda, o que leva a concentração de poder e das decisões políticas, 

interferindo decisivamente na definição das políticas sociais e na assistência estudantil das 

universidades públicas do Brasil, especialmente em tempos de políticas neoliberais. 

O contexto latino americano revela os efeitos drásticos da política neoliberal: 

desmonte das políticas de proteção social; recrudescimento de antigos problemas em todos os 

âmbitos (precarização do trabalho, piora na infraestrutura pública, volta de endemias e 

agravamento de doenças infecto-contagiosas já controladas, a exemplo da tuberculose); 

aumento do número de mortes por causas banais; aumento da “competitividade” e da 

destrutividade da economia interna; manutenção de um elevado patamar de importações, 

aliada ao pagamento da dívida externa; elevação e aprofundamento das desigualdades sociais; 

redução dos salários; aumento do trabalho informal e a consequente redução do setor formal; 

aumento desordenado da população metropolitana, acompanhado de um processo crescente de 
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periferização, bem como de péssimas condições de vida da população (em virtude das 

condições precárias de saneamento e acesso a serviços baixos) (SOARES, 2002).  

Atualmente o reflexo deste cenário se manifesta no aumento vertiginoso da 

violência, institucionalizada ou não, uma das grandes características destrutivas das 

sociedades periféricas, que condenam gerações e gerações a morte precoce ou ao 

encarceramento.  

 

1.2 As propostas do Banco Mundial e da UNESCO para a Educação Superior no século 

XXI: de direito social a “serviço” 

 

No campo educacional, o discurso neoliberal resgata, mas reformula, os enfoques 

economicistas da “Teoria do Capital Humano”. Apelando para o conceito de “Sociedade do 

Conhecimento”, aponta mais uma vez a relação de dependência entre educação e 

desenvolvimento econômico e social, excluindo fatores estruturais que determinam as 

desigualdades de classe, enfatizando o valor do desempenho individual como determinante da 

condição de cada um na sociedade e da sociedade em seu conjunto. Para o BM: “A educação 

pode ajudar a reduzir a desigualdade, proporciona novas oportunidades aos pobres e, 

consequentemente, aumenta a mobilidade social” (BANCO MUNDIAL, 1995). 

Neste sentido, a tônica de todas as “reformas” no setor público, perpetradas na 

América Latina, tem sido centrada apenas no “gasto”: “a ‘culpa’ é sempre [do] ‘gasto 

excessivo’, ou neste caso ‘mal direcionado’, e nunca da arrecadação regressiva e concentrada 

da estrutura de renda” (SOARES, 2004, p. 42). Isto serve para o caso brasileiro. Com a crise 

da economia nos anos 1980, decorrente do chamado esgotamento desenvolvimentista - cujo 

padrão se baseava no tripé Estado-capital estrangeiro-capital nacional, e com as oscilações na 

taxa de crescimento e desenvolvimento, deu-se um acentuado endividamento externo e 

interno, levando à perda do controle da moeda e de suas finanças por parte do Estado.  

Na década de 1990 as principais razões para a entrada do Brasil na onda neoliberal 

foram o agravamento da crise econômica (1989-1990) e o esgotamento do Estado 

desenvolvimentista brasileiro, no final do governo Sarney, período de culminação do processo 

de transição democrática e de grandes mobilizações sociais no país (SOARES, 2004).  

No governo Collor, que representava, ainda que muito mal, os interesses da direita 

política, mas conquistou inicialmente apoio popular, ensaiou-se a entrada do país no 

neoliberalismo; contudo, houve alguns obstáculos, pois suas propostas de caça aos marajás e 

denúncias de corrupção, além de confisco dos cofres públicos, desgastaram a sua imagem 
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diante dos segmentos mais influentes da burguesia brasileira e também da população, com as 

denúncias de escândalo políticos, culminando como seu impeachment. Behring (2003, p. 153) 

destaca que “A passagem do outsider desencadeou, ainda que de forma limitada, a 

implementação de uma pauta regressiva no país, revertendo as tendências democratizantes e 

expectativas redistributivas dos anos 1980”.  

Foram tomadas por Collor as primeiras medidas neoliberais, sendo aprovadas 

emendas constitucionais com o intuito de adequar o Estado brasileiro aos interesses do capital 

internacional. Para Behring (2003, p. 153) “Collor preconizou as reformas orientadas para o 

mercado como complemento do processo de modernização, tendo em vista a recuperação de 

sua capacidade financeira e gerencial”. De início, as emendas aprovadas modificaram o 

conceito de empresa nacional, quebraram o monopólio estatal para a exploração de petróleo e 

geração de energia elétrica, permitiram às empresas estrangeiras o acesso à exploração do 

subsolo e propiciaram o início da privatização das estatais. 

Contudo, foi nos governos de FHC (Fernando Henrique Cardoso) que os ajustes 

neoliberais foram de fato realizados no país, sendo posta em ação a receita indicada pelos 

países capitalistas no Consenso de Washington. As políticas econômicas adotadas pelo 

governo de FHC a partir de 1994, quando o país criou e implantou o Plano Real, tinham como 

eixo central o combate à inflação por meio da estabilização, mas também uma recomposição 

burguesa no Brasil. O resultado de tais medidas foi a desregulamentação da economia e o 

aprofundamento da desigualdade social e do desemprego. 

Com o plano real buscou-se colocar em pauta não só o controle da inflação, mas, 

sobretudo, realizar as reformas preconizadas pelo Banco Mundial em meio as exigências do 

processo de mundialização do capital. No entanto, a política econômica monetarista de 

estabilização realizada a qualquer custo fez crescer a taxa de desemprego, em especial no ano 

de 1996, sendo proporcionada especialmente pelas altas taxas de juros acompanhadas da 

queda do investimento produtivo que deslocou capitais para a esfera financeira: “A política 

abrupta de abertura comercial acirrou a competitividade e pressionou a indústria nacional para 

a modernização, direcionando-a para o mercado externo” (BEHRING, 2003, p. 161). 

A Constituição Federal de 1988 foi vista por FHC como perdulária e paternalista, 

sendo responsabilizada pelo déficit público. No entanto, Behring (2003) explica que o 

crescimento do déficit é o resultado do endividamento decorrente dos gastos realizados para 

cobrir déficits da balança comercial, consequência da abertura comercial realizada de forma 
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irresponsável; com isso se dá o crescimento da dívida em ritmo acelerado, em virtude das 

altas taxas de juros mantidas para atrair o capital financeiro. 

Além disso, as medidas do ajuste neoliberal para a política social, não obstante o 

elevado desemprego, se deram no sentido de corte nos gastos para a área social. O ataque à 

seguridade social foi uma tônica do governo FHC, sendo o mais explícito a transferência de 

20% do orçamento da Seguridade Social para o Fundo de Emergência, hoje denominado de 

Desvinculação de Receitas da União (DRU), priorizando o corte de gastos da área social de 

variadas formas em meio a um clima de crise fiscal e disputas do fundo público (BEHRING, 

2003).  

Lesbaupin (1999, p. 07) faz uma análise do Brasil antes e depois do governo FHC, 

mostrando de que forma ele conseguiu realizar “o desmonte da nação”, destacando que no 

início do seu pleito (1995) o Brasil era um país “respeitado internacionalmente, com um 

parque industrial significativo, com imensos recursos naturais, com empresas estatais 

altamente competitivas em áreas estratégicas”, tais como a PETROBRAS (Petróleo Brasileiro 

S&A), a Vale do Rio Doce, setor de telecomunicações e rede de produção elétrica estruturada, 

e também o desemprego não havia ganhado proporções alarmantes. Contudo, ele explica que: 

 

Quatro anos depois, o Brasil é um país imerso numa grave crise econômica, em 

pleno processo recessivo, submetido diretamente ao controle do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), tendo privatizado quase todas as suas empresas estatais, 

inclusive a Vale do Rio Doce, tendo perdido grande parte de suas reservas cambiais, 

com um nível de desemprego alarmante e crescente, com uma evidente queda da 

renda salarial média, e com acentuada deterioração dos serviços públicos de saúde, 

de educação, de assistência, de previdência, de moradia [...]. A dívida externa total, 

que era de 149 bilhões de dólares em dezembro de 1994, passou a ser de 229 bilhões 

em fins de 1998. A dívida imobiliária interna federal, que era, em fins de 1994, de 

62 bilhões de dólares, elevou-se a 324 bilhões em fins de 1998- quintuplicou, 

portanto (LESBAUPIN, 1999, p. 07). 

 

O autor mostra que FHC “terminou seu governo com a maior taxa de desemprego da 

história do país, com o mais alto grau de concentração de renda que o Brasil já conheceu”, 

tornando-o campeão mundial de concentração de renda e pentacampeão em concentração de 

riquezas (LESBAUPIN, 1999, p. 08) e com um índice alarmante de desemprego. A autora faz 

um balanço da época em que foi implantado o Plano Real até agosto de 1998 e revela que 

neste período foram extintos 764,1 mil postos de trabalho formal, apesar do crescimento 

econômico ocorrido na época. 

A política de desvalorização salarial, aliada ao desemprego, fez aumentar a pobreza e 

a desigualdade social do país. 70% da população economicamente ativa recebia, em 1997, 
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entre zero (15,1%) e três (12,1%) salários mínimos. Dados do Censo (2000)
25

 mostrou que 

dos 64,7 milhões de pessoas 51,9% recebiam entre zero e dois salários mínimos, enquanto que 

apenas 2,6 da PEA recebia mais de vinte salários mínimos (BEHRING, 2003, p 164). A 

autora faz um balanço das implicações das medidas adotadas pelo governo de FHG para o 

Estado e para as classes e destaca que: 

 

Para a burguesia, há um deslocamento patrimonial dos capitais e uma inserção mais 

forte do capital estrangeiro, bem como uma rearticulação política em torno da 

coalizão liderada por Cardoso, mesmo com eventuais tensões internas, que foram se 
aprofundando ao longo do tempo. Para os trabalhadores, é evidente o 

recrudescimento das condições de vida e de trabalho, com ataque simultâneo aos 

direitos sociais, ensejando um período de lutas políticas defensivas, diferente da 

década de 1980 [...]. E o elemento central desse processo foi a auto-referida 

“reforma do Estado” (BEHRING, 2003, p. 166-167). 

  

A Reforma do Estado brasileiro realizada no governo FHC pelo Plano Diretor da 

Reforma do Estado e do Ministério da Administração (MARE, 1995) dividiu o aparelho do 

Estado em 4 setores ou núcleos:1) Núcleo estratégico do Estado(Poder executivo, Poder 

legislativo, Judiciário e ministério público); 2)  Núcleo de atividades exclusivas de Estado: 

(cobrança e fiscalização de impostos, policia, trânsito, serviço de desemprego, fiscalização de 

normas sanitárias, previdência social, compras de serviços de saúde, subsidio a educação 

básica e controle do meio ambiente); 3) Núcleo de serviços-não exclusivos: o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações não estatais e privadas, Ex: campo da saúde, 

educação e cultura; serviços atribuídos as universidades, hospitais, centros de pesquisa, 

museus, ambulatórios, creches, entidades de assistência aos mais carentes e etc.; e por último,  

4) Núcleo de produção de bens e serviços para o mercado: empresas estatais voltadas para o 

lucro, vinculadas ao setor de infraestrutura.  

A década de 1990 foi palco principal da “contrarreforma” do Estado brasileiro
26

, 

sendo assim denominada em virtude de sua característica conservadora e regressiva, 

favorecedora da hegemonia burguesa no país. Uma das medidas da contrarreforma realizada 

“foi transferir para o setor privado atividades que podem ser controladas pelo mercado” 

(BEHRING, 2003, p. 178). Uma destas é a educação, tornando-se de vez um serviço não 

                                                             

25  O Globo - Suplementos especial retratos do Brasil/CENSO 2000 (apud BEHRING, 2003, p. 164). 
26   Para Bresser Pereira (1996) “o Brasil e a América Latina foram atingidos por uma dura crise fiscal nos anos 

1980, acirrada pela crise da dívida externa e pelas práticas de populismo econômico”. Daí a necessidade de 

ser realizada a “disciplina fiscal, a privatização e a liberalização comercial”. As causas da crise são atribuídas 

ao Estado desenvolvimentista, ao Estado Comunista e ao Welfare State (BEHRING, 2003, p. 172). 
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exclusivo do Estado e se transformando num nicho lucrativo do mercado capitalista na 

periferia do sistema.  

Pereira (2009) mostra que a educação movimenta no mercado mundial em torno de 2 

trilhões de dólares entre gastos governamentais e privados. Dados da UNESCO (1999) 

mostram o veloz crescimento do aparelho escolar em todos os níveis, ressaltando-se a 

“explosão” de matrículas no nível superior: de 13 milhões de estudantes, em 1960, para 82 

milhões, em 1995 (UNESCO, 1999, APUD, PEREIRA, 2009). Em 2006, o número de 

estudantes universitários no mundo contabilizava 110,7 milhões, de acordo com o relatório 

sobre a situação do ensino superior no mundo (UNIVERSIA, 2005). 

Este mercado tornou-se ainda mais promissor nos países localizados na zona 

periférica da economia mundial, onde é elevada a demanda por educação em todos os níveis, 

daí porque a enorme pressão para tornar a educação uma mercadoria, sendo fruto deste 

esforço o acordo comercial realizado entre os países membros da OMC (Organização 

Mundial do Comércio), em 1995, e o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (AGCS), os 

quais tinham como meta principal liberalizar progressivamente os diversos setores e serviços. 

Neste acordo o setor educacional constituiu-se como mais um ramo para a exploração 

capitalista (PEREIRA, 2008, p. 63). 

No Brasil, desde o início de sua formação socioeconômica e cultural, o mercado de 

trabalho
27

 foi caracterizado pela informalidade, subemprego, baixos salários e rendas 

desiguais. Os efeitos dos ajustes neoliberais e da reestruturação produtiva
28

 favoreceram ainda 

mais o processo de desestruturação do mercado de trabalho. 

 É neste quadro que se desenvolveu uma ampla defesa, por parte dos organismos 

internacionais, pela priorização da universalização do ensino fundamental como 

responsabilidade especial do Estado. Ao mesmo tempo, apontam para uma diversificação do 

financiamento do ensino superior, com prioridade para a esfera privada. Nesta modalidade de 

                                                             

27  Baltar, Dedecca, et al (1996, p. 88) fazem uma analise do desenvolvimento da economia brasileira até a 

década de 1970 e mostram como este processo se deu de forma a reproduzir a pobreza. Destacam que “Ao 

final daquela época, havia no país um quadro de pobreza bastante complexo e de dimensão alarmante, cujas 

características eram bastante diferentes das verificadas no passado”. 
28  A reestruturação da produção e “a reorganização dos mercados são iniciativas inerentes ao estabelecimento de 

um “novo equilíbrio”, que têm como exigência básica a reorganização do papel das  forças produtivas  na  
recomposição  do  ciclo  de  reprodução  do  capital, afetando  tanto a esfera da produção quanto as  relações  

sociais” (MOTA, 2000, p. 27). 
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ensino possibilitou-se uma abertura ampla, para o capital nacional e internacional, destinada 

às camadas médias e ricas. 

Como parte destas orientações tornou-se central o documento do BM “La ensenanza 

superiores: las leciones derivadas de la experiencia”, publicado em 1995, o qual  apresenta 4 

estratégias para a reforma da educação na América Latina, Ásia e Caribe: 1) diversificação 

das IES (universidades públicas, privadas e instituições não universitárias, com cursos 

politécnicos, cursos de educação à distância e  de curta duração); 2) diversificação das fontes 

de financiamento, com a mobilização de mais fundos privados para o ensino superior, o apoio 

aos estudantes qualificados que não podem custear os estudos superiores e a melhoria da 

utilização dos recursos fiscais entre e dentro das instituições; 3) A redefinição das funções do 

Estado: de um executor da política de ensino superior para um agente facilitador de uma novo 

ordenamento político-jurídico que assegure as diretrizes basilares da educação superior na 

rede privada; 4) a implantação de uma política de “qualificação” do  ensino superior  

concebida  a partir do eficiente atendimento dos interesses do setor privado (LIMA, 2002, 

apud PEREIRA, 2008, p. 66). 

Outro acontecimento ocorrido em nível mundial relacionado à educação superior diz 

respeito à Campanha Mundial sobre a Educação Superior, organizada em 1998 pela 

UNESCO. As propostas colocadas traziam em si um discurso semelhante ao do Banco 

Mundial, como já apresentado:  

 

i)necessidade de integração entre educação e esfera produtiva, com a adequação dos 

países à lógica de reordenamento mundial do capital; (ii) as diretrizes de 

financiamento privado como base para a produção de conhecimento; e (iii) a 

fundamental diversificação das IES com a flexibilização do contrato do trabalho 

docente e da formação profissional (UNESCO, 1996b, apud PEREIRA, 2008, p. 

66). 
 

Fica evidente que as propostas do Banco mundial e da UNESCO para a educação 

trazem um fundamento exclusivamente integrador das determinações dos países capitalistas 

mundiais, buscando imputar aos demais países uma proposta vergonhosa de inclusão na nova 

etapa de globalização da economia por meio de um discurso vazio de superação da pobreza 

através da educação. Para tanto, recomendam a estratégia de universalização da educação 

superior por meio da rede privada. Procuram retirar do Estado boa parte de suas obrigações 

em relação ao financiamento e implementação das políticas públicas. 

Na política de educação brasileira organizada a partir da recente onda de 

contrarreformas orientadas pelas agências multilaterais as demandas de educação devem ser 
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transferidas para a esfera privada ou mesmo para as organizações sociais de caráter público-

privado. Para Leher (1999, p. 30) “não é possível compreender o sentido e o significado das 

atuais reformas sem considerar sua matriz conceitual, formulada no âmbito do Banco 

Mundial”. Na hipótese do autor o substrato das reformas educacionais na América Latina está 

na relação entre educação, segurança e pobreza.  

O Banco mundial vem, desde a década de 1990, investindo na educação, com 

prioridade na periferia, para um “ensino fundamental ‘minimalista’” e para a “formação 

profissional ‘aligeirada’” (LEHER, 1999, p. 27). Isso porque países periféricos com 

economias subordinadas têm sua produção restrita a mercadorias de baixo valor agregado, 

requerendo um trabalho pouco qualificado. 

Assim, diante do quadro de exclusão social e agravamento da pobreza na América 

Latina e em países como o Brasil, onde os efeitos das políticas de ajustes neoliberais são 

maiores, são recomendados por estes organismos medidas para reduzir a pobreza e a miséria, 

o analfabetismo, dentre outras consequências geradas pelas políticas neoliberais. A educação, 

mas não qualquer educação, é uma delas. Aos membros de economias periféricas, educação 

precária. 

Adequando-se a esta lógica e a esta ideologia, no sentido de falsa consciência, o 

enfrentamento do desemprego, da exclusão social e do analfabetismo, pelos países de 

economia periférica, deve se dar segundo as seguintes estratégias: a modernização do sistema, 

o efetivo aprimoramento da qualidade da educação brasileira em todos os níveis, graus e 

modalidades e a democratização do ensino. As novas demandas de educação, expressas nos 

documentos dos organismos internacionais para os países da América Latina, vem sendo 

“baseadas nas categorias ‘sociedade do conhecimento’, ‘qualidade total’, ‘educação para a 

competividade’, ‘formação abstrata e polivalente” [as quais] expressam os limites das 

concepções da teoria do capital humano e as redefinem sob novas bases (FRIGOTTO, 2000, 

p. 19). Tais concepções se sustentam nas teses do “fim do trabalho”, as quais apontam 

também para o fim da polarização da sociedade em classes sociais antagônicas.  

Ao se fundamentar nestas categorias básicas, descaracterizam os grupos ou classes 

sociais fundamentais e os movimentos sociais. Com isso reafirmam, por meio de um discurso 

neoconservador, uma concepção de Estado mínimo que vem transferir para o mercado a tarefa 

principal de regular as relações sociais.  

A ascensão de Lula ao poder de Estado, sustentada num discurso democrático-

popular, conseguiu levar a cabo uma política econômica com o apoio das massas, 
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possibilitando que continuasse sendo posta em prática a “política de severo ajuste fiscal e 

monetário, defendida pelo FMI e legitimada por decisões internas de política econômica” 

(SOARES, ET AL, 2004, p. 140). Os resultados foram o agravamento das mazelas da 

“questão social”, conforme sinaliza a referida estudiosa ao descrever a situação do Brasil no 

primeiro ano do governo de Lula: 

 

Do ponto de vista econômico e social, 2003 está perdido. Os próprios analistas do 

governo, como os do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), já 

admitem que a economia não crescerá mais do que 0,5%. Teremos mais um ano com 
renda per capita em queda. Dois indicadores da situação social são especialmente 

relevantes: a taxa de desemprego aberto atingiu um nível recorde (20,6% em São 

Paulo, segundo o Dieese) e a renda dos trabalhadores caiu 14,6% em setembro 

(segundo o IBGE), se comparada com setembro de 2002 (SOARES  et al, 2004, p. 

141). 

 

Não obstante esta situação, mais recentemente observa-se o crescimento econômico 

relativo registrado no país, propiciado por algumas iniciativas voltadas para o aumento do 

consumo via redução de impostos (elevando o país, em 2012, à 6ª posição no ranking da 

economia mundial)
29

. Com base nesta estratégia e na lógica desigual e combinada e instável 

da economia capitalista, o Brasil ultrapassou países como o Reino Unido em volume de 

riqueza produzida, e melhorou, timidamente, as taxas de desemprego – ainda que entre os 

menos pobres - nos anos de 2004 a 2011 (segundo o IBGE foi de 11,1% para 10,3%, 

respectivamente
30

. 

Uma pesquisa do IPEA (2011) revela outro cenário pouco evidenciado nos meios de 

comunicação de massa, ou seja: houve um crescimento da taxa de desemprego no Brasil entre 

2005 e 2010 entre os trabalhadores mais pobres das seis principais metrópoles do Brasil (de 

28,5%), fato que eleva o nível da pobreza em nosso país para 55% e faz questionar este tão 

festejado crescimento econômico. 

O governo Lula preservou, em sua essência, a política econômica dos demais 

governos neoliberais do nosso país, mantendo, com isso, o nível de extremas desigualdades 

sociais, privilegiando uma política de redução dos gastos com a saúde, habitação, cultura, com 

a educação e etc. Soares et al (2004) afirma que uma marca de sua política governamental foi 

a transferência de recursos públicos para o pagamento da dívida pública, arrecadas pelos 

impostos diretos e indiretos, sendo a política de educação profundamente afetada, visto que 

                                                             

29 Disponível em http//: site www. Cartacapital.com.br. Acesso em 03/09/12. 
30 Idem. 
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esta é uma forma perversa, na medida em que privilegia a retirada daqueles que não tem para 

os que já possuem em abundância. A autora explica que: 

 

É uma transferência direta de renda dos pobres (os maiores pagadores de impostos 

no Brasil) para os ricos (que detém os títulos da dívida). Ela piora dramaticamente o 

quadro de concentração de renda nacional, considerada pela ONU o mais perverso 

da América Latina e um dos piores do mundo. Mas, do ponto de vista econômico, 

isso não é o mais grave, e sim que esse dinheiro não retorna à economia sob a forma 

de investimentos nem de consumo (SOARES  et al, 2004, p. 145). 

 

A UNESCO e o BM desde a década de 1990 vem destacando, como se vê, a 

importância da criação de estratégias que viabilizem a expansão do ensino superior, 

atribuindo a sua necessidade ao crescimento demográfico, aos progressos obtidos no 

investimento no ensino primário e secundário e ao crescimento econômico nos países e 

regiões. Porém, considera que os governos, para atenderem a atual demanda do ensino 

superior, precisam adotar novos modelos de cursos universitários e diversificação das 

instituições e assim permitir a abertura de mais vagas na graduação, prioritariamente na rede 

privada de ensino.  

Neto & Nascimento et al (2006), realizam um estudo dos documentos elaborados 

pelas agências multilaterais, destacam que a diversificação nas instituições se deu por duas 

razões - externas e internas. A primeira, por causa do aumento da demanda social de ensino 

superior provocada em decorrência da necessidade de atender a uma clientela muito mais 

diversificada, mas também pela exigência de redução dos gastos públicos nesta área; e nas 

mudanças do mercado de trabalho, as quais tem exigido um novo tipo de trabalhador, mais 

flexível e polivalente e também mais qualificado para o mercado de trabalho
31

. 

As razões internas para diversificação das instituições e modalidades de ensino, 

apontadas pela autora, relacionam-se ao desenvolvimento científico, o que leva ao 

desenvolvimento de novas disciplinas acadêmicas, novos métodos de planejamentos de 

ensino, rápido desenvolvimento de novas técnicas de informação e comunicação, dentre 

outras (NETO; NASCIMENTO et al, 2006, p. 112).  

O Banco Mundial, ao mesmo tempo em que recomenda a expansão do ensino 

superior, também se coloca contrário a sua expansão via rede pública, baseando-se para tanto 

numa justificativa de desenvolvimento associado aos investimentos na educação superior. 

Defende o ponto de vista de que a rede privada de ensino tem condições de responder de 

                                                             

31 Sobre as mudanças no mundo do trabalho ver Pochman (1999). 
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maneira “eficiente” e “flexível” as demandas dos estudantes e do mercado de trabalho, sem 

quase ou nenhum custo para o Estado. Contudo, este discurso é feito para esconder os 

interesses reais, pois a maneira como vem sendo feita a Reforma do Ensino superior no Brasil 

mostra a transferência das verbas públicas para a esfera privada, o que, ao fim e ao cabo, é a 

finalidade primeira dos organismos multilaterais, representantes que são do grande capital, 

seja ele nacional ou internacional.  

Neste sentido, esta instituição internacional vem oferecendo, para os países em 

desenvolvimento, quatro orientações para serem seguidas no processo de reforma do ensino 

superior: a) fomentar uma maior diferenciação das instituições; b) incentivar as instituições 

públicas para que diversifiquem suas fontes de financiamento; c) redefinição da função do 

governo no ensino superior e d) instituir políticas que priorizem a qualidade e a equidade da 

educação superior
32

. 

Colocava-se como lacuna a necessidade de um governo “gerencial” que dispusesse 

de capacidade reguladora e tecnicamente bem qualificado, além de administração favorável 

ao cumprimento da regulação; uma reforma administrativa pública que assegurasse a 

profissionalização e alta qualificação dos gestores, ou seja, que atendesse os requisitos de uma 

gestão gerencial pública caracterizada pela busca da eficiência, pela redução e pelo controle 

dos gastos públicos, dentre outros requisitos técnicos.   

Com a reforma do Estado brasileiro a educação foi posta como atividade não 

exclusiva do Estado, possibilitando uma ampla expansão do setor privado no ensino superior, 

dando ênfase aos requisitos de gestão e financiamento das políticas públicas do “Estado 

gerencial”. Para tanto, algumas propostas e justificativas vem sendo oferecidas pelo Banco 

Mundial.  Nestas se observa um grau elevado de contradições, especialmente no que se refere 

à redução dos gastos públicos, pois ao realizar as parcerias entre o público e o privado, o 

Estado transfere recursos públicos para o financiamento da educação superior na rede de 

ensino privado. 

Assim, as medidas de ajustes neoliberais vêm se dando por meio das privatizações do 

ensino superior, contribuindo para a proliferação de instituições privadas no Brasil. Este 

processo vem favorecendo a transformação das universidades públicas federais produtoras de 

conhecimento em universidades operacionais (CHAUI, 1999). Tal fenômeno se dá por meio 

da transformação das universidades públicas em organizações sociais, geridas com subsídios 

                                                             

32
 Idem. 
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públicos e privados e diretamente voltadas para a busca da produtividade. A LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – Lei N.º 9394/96) teve papel de destaque no processo de 

readequação da educação às novas necessidades decorrentes das mudanças em nível 

internacional e nacional. Esta medida e outras, como decretos, mudaram a configuração do 

ensino superior no país (NETO; NASCIMENTO, et al, 2006).  

O Decreto N.º 2.306/1997 vem regulamentar as atribuições das IES, classificando-as 

em cinco tipos: universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades, 

institutos superiores ou escolas superiores. Já outro Decreto, N.º 3.860, criado em 09 de julho 

de 2001, dispõe sobre a organização do ensino superior, a avaliação dos cursos, dentre outras 

funções, e modifica o parecer do Decreto anterior (1997), redistribuindo em três grandes 

grupos as IES
33

; no entanto, continuou a mesma natureza das organizações. Por último 

ressalta-se o Decreto N.º 5.773, de maio de 2006, que tratou também da reorganização do 

ensino superior no Brasil, dispondo sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação das instituições de educação superior e dos cursos sequenciais no sistema federal
34

. 

Uma das recomendações do Banco mundial para as universidades é “proporcionar 

incentivos para que as instituições públicas diversifiquem as fontes de financiamentos, por 

exemplo, a participação dos estudantes nos gastos e a estreita vinculação entre financiamento 

fiscal e resultados” (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 4). Assim, enquanto o Banco Mundial 

recomenda a racionalização dos gastos dentro das universidades, os custos com o pagamento 

da dívida pública representam um valor bastante elevado da receita do país, como se pode 

observar por meio de estudos.  

Boschetti (2012), por meio de estudos realizados pela auditoria cidadã da dívida, 

revela as prioridades da política macroeconômica governamental do Brasil em 2011. Observa-

se que a União gastou 45% dos recursos de seu orçamento geral para pagar despesas 

relacionadas aos juros da dívida pública - o que equivale a R$ 708 bilhões de reais ou U$ 406 

bilhões de dólares. Em contrapartida, foram destinados somente 4,07% para a saúde, 2,99% 

para a educação, 2,85% para a assistência social, 2,29% para políticas de trabalho, 0,12% para 

a reforma agrária e 0,41% para a segurança pública ( p. 39). Este quadro mostra as 

verdadeiras prioridades nacionais, o porquê da privatização do ensino superior, além de 

revelar o agravamento da situação de pobreza da população brasileira, pois apesar do PBF, o 

                                                             

33  As universidades e os centros universitários (representam os dois primeiros grupos) e as faculdades 

integradas, as faculdades, os institutos e/ ou escolas superiores em um terceiro grupo. 
34   Ibidem. 
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Brasil ocupa o segundo maior índice de pobreza (24,9%) e de indigência (7%) em relação aos 

demais países do MERCOSUL (BOSCHETTI, 2012). 

Atualmente os PTRs (Programas de Transferência de Renda) têm sido responsáveis 

pela “redução” da desigualdade social no Brasil no século XXI, o qual saiu da 4ª posição do 

ranking da desigualdade para a 5ª posição (GONÇALVES, 2012, p. 19), sendo um fenômeno 

praticamente generalizado na América Latina, mas alardeado como uma grande 

transformação social. Esta alternativa, mesmo sendo um paliativo diante do quadro de 

pobreza absoluta de parcela significativa da população brasileira, não resolve os problemas 

graves relacionados a desigualdade social, pois o Brasil permanece com um índice de 

desenvolvimento humano equiparado aos países mais pobres do globo
35

.  

Boschetti (2012) analisa o “novo” modelo de desenvolvimento econômico e social 

adotado pelo Brasil na última década, considerado por Fagnani como “lições do 

desenvolvimento social recente no Brasil”, que desde 2006 vem se dando por meio de uma 

pretensa articulação do desenvolvimento social com a política econômica. Boschetti (2012) 

tem posicionamento contrário e explica que: “Para este autor, o Brasil vive um período de 

forte crescimento econômico, geração de emprego e renda, aumento do gasto social, 

valorização do salário – mínimo e estabelecimento de políticas sociais universais” 

(FAGNANI, 2011, apud BOSCHETTI, 2012, p. 36). Ela contraria este argumento de “modelo 

de desenvolvimento social”, atribuindo as medidas encontradas para reduzir os efeitos dos 

impactos da crise, a exemplo dos PTRs
36

 como sendo uma estratégia de reduzir índice de 

extrema pobreza e indigência no Brasil. Neste segundo dados do CEPAL (2011) em 2011 

                                                             

35  O Brasil em 2011 ocupou a 84ª posição entre os 187 países no IDH (índice de Desenvolvimento Humano35, 
ou seja, é de 0,718 na escala que vai de 0 a 1, sendo situado no grupo dos países que apresentam 

desenvolvimento humano elevado; no entanto, a acentuada desigualdade na sua distribuição de renda faz com 

que o nosso IDH se torne menor em 27,7% (0,519), assemelhando-se aos países com índice elevado de 

pobreza como a República Dominicana e o Suriname (capturado no site www. Agencia 

brasil.ebc.com.br/notícia em 03/09/12). 
36

  Estima-se que no fim de 2010 aproximadamente 25 milhões de famílias (12 milhões no Brasil) e cerca de 13 

milhões de pessoas sobrevivem apenas com os programas de transferência de renda na América latina e 

Caribe. No Brasil uma cada quatro famílias, o que corresponde a 26,4% das famílias brasileiras, dependem 

destes programas para sobreviver, sendo esta forma de política social recomendada pelo Banco Mundial, 

especialmente para os países em via desenvolvimento, tendo como características gerais a focalização 

(priorizam determinadas categorias – idosos, pessoas com deficiências, jovens, crianças, mulheres e etc.; 

possuem um caráter de minimização da situação e extrema pobreza e não de prevenção; são concedidos por 

condicionalidades, mediante comprovação de miséria/pobreza; dispõem de  valores reduzidos que não 

asseguram a satisfação das necessidades básicas. Enfim, os PTRs são considerados pelas suas características 
históricas de manter a coesão, a integração e o controle social como uma “armadilha da pobreza” e que por 

não dependerem de prévia contribuição direta a seguridade social raramente são inscritos na legislação como 

direito, mas sim como  benesses (BOSCHETTI, 2012). 
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ocupava o 2º lugar em extrema pobreza e indigência, com 24,9% e 7% respectivamente, 

dentre os países do MERCOSUL (CEPAL, 2011, apud, BOSCHETTI, 2012). 

A autora faz a seguinte elucidação sobre a falácia do desenvolvimento social adotado 

pelo Brasil: 

 

Ora, o investimento em programas assistenciais pífios, focalizados e recheados de 

condicionalidades, aliado à manutenção do desemprego estrutural e ao não 

investimento em políticas universais, longe de indicar um novo modelo de 

desenvolvimento social, é uma estratégia útil ao capitalismo para regular o mercado a 

baixo custo. A forte tendência imperante na América Latina e Caribe de adotar os 

programas de transferência de renda nada mais é do que uma forma de minorar a 

pobreza e indigência, absolutamente necessária par a reprodução das relações 

capitalistas. Longe está, portanto, de constituir um novo modelo de desenvolvimento 

social (BOSCHETTI, 2012, p. 54-55). 

 

A política pública de educação superior que, no Brasil, ainda que tardiamente, 

estruturou-se, sobretudo na forma de universidade, com base na indissociabilidade entre as 

funções de ensino, pesquisa e extensão, passou a ser questionada com veemência crescente. 

Estes questionamentos culminaram com a criação das propostas que vêm sendo 

implementadas dentro das universidades, objetivando reordenar suas funções a partir de uma 

nova racionalidade, orientadas segundo determinações do Banco Mundial. Baseado nestas, o 

Estado brasileiro, por meio do MEC, vem implementando as propostas no sentido de expandir 

o sistema de ensino superior público, otimizar os recursos disponíveis, diversificar o 

atendimento, propondo  alternativas institucionais aos modelos existentes.  

No rumo destas orientações, os gastos da União com políticas sociais no primeiro 

governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003 a 2006) caminharam no sentido de atender as 

receitas colocadas pelo BM. Verificou-se uma redução profunda dos gastos públicos, e a 

educação manteve, no período, um volume constante de despesas na ordem de 17 bilhões ao 

ano, enquanto a saúde conseguiu um investimento de 40 bilhões em 2006 (BOSCHETTI, 

2012). 

Uma pesquisa feita pelo ANDES (2007) revelou que nesta mesma época foram 

destinados R$ 275 bilhões para o pagamento dos serviços da dívida interna e da externa e, 

mesmo assim, seu total cresceu substancialmente. A dívida externa brasileira, no final de 

2006, era de 199 bilhões de dólares e a dívida interna passou a ser de 1,2 trilhões de reais. No 

entanto, a previsão era que fosse destinado, em 2007, 59,5% dos recursos da União para o re-

financiamento, amortização ou pagamento dos juros da dívida pública (CADERNOS 

ANDES, 2007). A pesquisa também mostra que, 
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Em relação ao total de recursos públicos disponíveis, o país investiu, em 2002, 
12,2% em educação como um todo e, 2,5% em educação superior. Tais percentuais 

situam-se bastante abaixo dos aplicados internacionalmente, salientando-se, por 

exemplo, a Malásia, em processo de desenvolvimento, que destinou 28% e 9,8% à 

educação como um todo e ao ensino superior, respectivamente. Mesmo o México 

investe mais na área e na subárea, sendo os volumes respectivamente de 23,8% para 

o total e 4% no ensino superior. No caso dos Estados Unidos, o investimento, em 

2003, foi de 15,2% para a educação em geral, e 4% para o ensino superior 

(CADERNOS ANDES, 2007, p. 08). 

 

Se no Brasil, na Constituição Federal de 1988, a educação reafirmou-se como direito 

de todos e dever do Estado, com a criação da LDB foi proposta a meta de extensão da 

educação superior e uma maior diversificação institucional, tendo em vista reduzir os custos 

do Estado e atender de forma mais abrangente um conjunto de situações. Para isso, foram 

criados novos cursos, novos programas, novas modalidades, com o intuito de retirar da 

constituição dispositivos que engessavam a gestão do sistema educacional. Uma das propostas 

foi instituir um novo Conselho Nacional de Educação, mais ágil e menos burocrático. 

Entretanto, mesmo a orientação sendo que a expansão do ensino superior se desse 

por meio da sua mercantilização, como necessidade de afastamento do Estado, se faz 

necessário que o governo forneça apoio a esta modalidade de ensino, sendo para isso 

apontadas as seguintes razões: a) os investimentos no ensino superior proporcionam 

benefícios para o desenvolvimento econômico dos países, por meio das investigações para o 

desenvolvimento das tecnologias, os benefícios são de uso coletivo; 2) em decorrência das 

incertezas dos mercados de capital onde a ausência de garantia dos investimentos em 

educação pode limitar as possibilidades das pessoas obterem empréstimos adequados para a 

educação, prejudicando em especial a participação de grupos menos favorecidos na educação. 

Orientações como estas beiram ao cinismo, próprios de um período de avanço 

incomensurável das forças culturais e ideológicas do capital, que não encontram um 

combatente ao seu nível, em virtude de todo o processo de transformismo, por um lado, e de 

desmonte, por outro, da cultura anticapitalista, socialista, construída há mais de um século 

pelo conjunto da classe trabalhadora. 

Uma breve análise da situação geral da educação superior no Brasil no período de 

1990 a 2000 possibilita descrever o quadro de mudanças que desdobrou na reforma 

universitária do governo Lula. Dentre as características principais podemos mencionar: 
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 Expansão do ensino superior de forma desordenada, através das instituições 

privadas, em detrimento das universidades públicas. Com o Decreto N.º 2.306/97, 

que regulariza o ensino superior no país, verificou-se uma maior expansão do 

ensino superior, conforme pode ser observado com uma comparação feita no 

período de 1996 a 2004, em especial na região nordeste. Assim, em 1996 havia 

922 IES, sendo que destas 97 (10,52%) se localizavam no nordeste. Em 2004 

havia 2.013 IES no Brasil, sendo que 344 eram no nordeste. Dentre todas as IES 

1.789 eram da rede privada (NETO; NASCIMENTO  et al 2006, p. 117), 

enquanto que em 2007 do total de 2.281 IES, 249 eram públicas (10,9%) e  2.032 

(89,1%) privadas (PEREIRA, 2009). 

 Apesar desse crescimento, ainda continuava elevada a demanda por ensino 

superior não suprida pelas instituições públicas;  

 Concentração do segmento público, especialmente no federal, nas capitais e 

maiores cidades, com reduzida oferta de vagas no período noturno; 

 Críticas por parte dos setores representantes do capital quanto a gratuidade do 

ensino superior público, sendo criados mecanismos para adequar estas instituições 

à lógica produtivista, por meio da cobrança de taxas de forma direta e indireta, a 

serem custeadas pelos estudantes; 

 Mobilização estudantil em prol do direito a educação gratuita e de qualidade, 

como prevê a Constituição Federal de 1988; 

 Racionalização dos cargos de professores e de técnicos administrativos no âmbito 

das universidades públicas federais;  

 Privatização por dentro das universidades públicas federais, por meio da abertura 

de licitação para empresas terceirizadas atuarem em diversas áreas, com vistas a 

preencher as vagas existentes em decorrência das aposentadorias dos funcionários, 

transferência, e outras surgidas, extinção de alguns cargos que antes integravam o 

funcionalismo público; 

 Restrição nas verbas públicas repassadas pelos governos para as instituições 

federais de ensino superior e seu repasse para as instituições públicas não estatais 

e também as privadas, por meio de parcerias, ofertas de bolsas de estudos para o 

PROUNI (Programa Universidade para Todos), além da isenção de impostos para 

as instituições privadas; 



56 

 

  Sucateamento da rede de ensino superior público em virtude dos cortes dos 

gastos, comprometendo a manutenção adequada de equipamentos e prédios ao 

lado do surgimento de pequenas ilhas de excelência com grande capacidade de 

investimento propiciado por acesos diferenciados a fonte públicas e privadas de 

financiamento; 

 Diversificação das instituições e das fontes de financiamentos no âmbito do 

ensino superior com tendência crescente do atendimento das demandas antes 

exclusivas da universidade pelo Terceiro Setor; 

 Crescimento da insatisfação da comunidade acadêmica com as autoridades, as 

quais propunham dentro das universidades cada vez mais uma lógica produtivista, 

especialmente no segmento federal, expressada em movimentos grevistas 

nacionais, os quais reivindicam a retirada das cobranças de impostas aos alunos 

dentro das universidades públicas. Também reivindicam a criação de projetos que 

mudem a lógica produtivista baseada no ideário neoliberal, que impõe às 

universidades públicas uma serie de restrições, ferindo os direitos conquistados. 

 

Como parte destas recomendações do BM a LDB (Lei N.º 9394/96) aprovou o 

Decreto N.º 2.306/97 que veio regulamentar as diversas modalidades de instituições de ensino 

superior e a formatação desse ensino em nosso país (NETO; NASCIMENTO, et al, 2006). 

Com isso evidencia-se que a reforma do ensino superior estava já formatada e diversificada de 

forma bastante flexível para atender as demandas do capital, viabilizadas por meio de Cursos 

Sequenciais, Ensino a Distância, diferentes nuanças de “Ciclos Básicos” contempladas em 

iniciativas tais como: UAB (Universidade Aberta do Brasil), REUNI, PNE (Plano Nacional 

de Educação), e etc.  

 

1.3 A reforma universitária do governo Lula e o REUNI: a proposta de inclusão social 

na universidade 

 

A reforma universitária de 2006 esteve orientada por dois novos documentos, 

lançados pelo BM em 2002 e 2003. O primeiro foi intitulado “Construir sociedades de 

conhecimento: novos desafios para a educação terciária
37

”. Neste documento em tela o BM 

                                                             

37 Na educação terciária uma das características principais consiste no deslocamento do modelo de educação 

“rígida” por um mais “flexível”. Isto implica uma educação que atenda mais as exigências atuais e imediatas 

do mercado de trabalho, priorizando cursos com formação acelerada, a exemplo dos cursos de curta duração 

profissionalizante e da EAD, cujo interesse principal é a formação em massa de recursos humanos. Estes 
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aponta para a necessidade de ampliar os temas discutidos nos documentos anteriores, 

enfatizando as novas tendências que abrangem o papel emergente do conhecimento como 

motor do desenvolvimento, bem como as mudanças decorrentes da ampliação do uso das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), da internacionalização dos provedores da 

educação “terciária” e do mercado global de capital humano avançado; o aumento de 

demandas de apoio financeiro e técnico ao Banco, por parte de países que querem reformar e 

desenvolver a educação terciária; e, por fim, a necessidade de estabelecer uma visão integrada 

da educação, onde a educação “terciária” tem papel crucial na criação de capital humano e 

social (BANCO MUNDIAL, 2003). No âmbito das questões atuais levantadas: 

 

O termo educação terciária indica, assim, uma importante mudança de orientação no 

atendimento da demanda. No lugar de uma hierarquia rígida de cursos, currículos e 

instituições, tem-se a opção de aprendizagem mais branda, flexível, transparente e 
interconectada. A educação terciária refere-se a um nível de estudos que ocorre após 

o secundário, estando subdividido em instituições de educação terciária 

(universidades, instituições politécnicas e colleges, públicas e privadas) e numa 

variedade de outras escolas superiores, voltadas à educação continuada, ao trabalho, 

ao mercado ou ao treinamento profissional (OECD, 1998 apud NEVES, 2003, p. 

02). 

 

Também assinala como fatores favoráveis ao desenvolvimento dos países quatro 

elementos, que podem ter no ensino “terciário” uma contribuição vital: o regime institucional 

e de incentivos macroeconômicos; a infraestrutura das TIC; o sistema de inovação nacional; e 

a qualidade dos recursos humanos do país. Nesse sentido: 

 

[...] também o ensino terciário teria entre seus objetivos a redução da pobreza, 

através do aumento da produtividade dos países, capacitando a força de trabalho 

local, gerando novos conhecimentos e adaptando conhecimentos globais ao uso 

local, além de aumentar as oportunidades de emprego e ascensão para estudantes 

com menos recursos (CISLAGUI, 2012, p. 268). 

 

Segundo a referida autora “A expansão do ensino terciário, por meio de várias 

formas de diversificação, deve ser acelerada para cumprir esse duplo objetivo, numa 

perspectiva de massificação”, o que, segundo Neves e Pronko (2008),vem sendo usado 

recentemente pelos organismos multilaterais, sendo que no Brasil esta expressão vem sendo 

substituída pelo termo “democratização”, dentro de uma visão transformista de sociedade. Isto 

                                                                                                                                                                                              

fatores estão presentes nos elementos que deram sustentação à ultima Reforma Universitária em nosso país, da 

qual o REUNI é fruto. Parece-nos que esta mudança de nomenclatura, de ensino “superior” a ensino “terciário” 

não é gratuita. Simbolicamente, pode pretender demonstrar que a “nova universidade” não deve estar mais 

comprometida com aqueles critérios e princípios que envolveram historicamente a educação superior. 
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porque o que se pretende é conseguir apoio dos setores progressistas da Universidade 

(NEVES; PRONKO, 2008 apud CISLAGUI, 2012, p. 269). 

Na verdade, a intenção é formar, em massa, força de trabalho qualificada de acordo 

com as necessidades do modelo de acumulação e ao mesmo tempo buscar coesão social, 

aumentando as possibilidades de acesso ao ensino superior, sem, no entanto, colocar em 

destaque a qualidade deste conhecimento construído dentro das instituições de ensino 

superior, pois o que importa aqui é a quantificação e não a qualificação, a capacidade de criar 

coesão e não sujeitos críticos. 

Cislagui (2012, p, 269), ao fazer uma análise histórica da educação superior do 

Brasil, encontra no presente elementos do passado, que são peculiares ao processo de 

formação sócio-histórica de nosso país. Para ela: 

 

Fica claro que a expansão privatizada e a heteronomia do país na estruturação do 

ensino superior são marcos históricos que ganham no período do capitalismo 

neoliberal traços particulares. [...] Já desde a Constituição de 1988 pode-se 

identificar elementos que abriram espaço para a direção tomada na década de 1990, 

apesar das vitórias parciais inscritas na Carta. 

 

Quando analisamos os dados estatísticos do quadro social, principalmente com o alto 

índice de desemprego nesta época, percebemos que as indicações do BM são para camuflar os 

problemas sociais, vendo na educação seu principal instrumento ideológico. 

Dentro desta perspectiva, a expansão do ensino “terciário” vem sendo acelerada, 

buscando os objetivos destacados, numa perspectiva de “massificação”
38

. Para Frigotto 

(2000), nos discursos neoliberais dos homens de negócio, dos organismos internacionais, das 

burocracias governamentais e dos intelectuais convertidos a esta corrente, busca-se 

contextualizar a finalidade da educação à integração dos indivíduos na “sociedade do 

conhecimento”, na educação para a competitividade em uma “formação abstrata e 

polivalente” (FRIGOTTO, 2000, p. 13). Em contrapartida, desvaloriza-se a educação de 

qualidade, pública e gratuita, formadora de cidadãos críticos e conscientes de sua existência 

no mundo e do papel de sujeitos transformadores da história.  

Em síntese: 

 

                                                             

38  “A massificação tem como fundamento a equidade e a meritocracia, mecanismos que prometem aos 

segmentos mais pauperizados da população acesso ao ensino superior de acordo com as suas capacidades” 

(CISLAGUI, 2012, p. 269). 
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Em se tratando da educação superior tornada "terciária", as universidades são apenas 

uma agência entre uma infinidade de outras: novos fornecedores que "aparecem" 

(World Bank, 2002, p. xix) e integram "parcerias colaborativas, redes e nichos de 

excelência", na suposição de que esta seja uma relação entre iguais. À lógica da 

educação como mercadoria (commodity), nem atributos ou disposições pessoais 

escapam: a educação terciária "é capaz de encorajar independência e a iniciativa, 

que são commodities valorizadas na sociedade do conhecimento" (World Bank, 

2000, p. 37). Fundada no suposto descentramento da categoria trabalho, essa "nova 

sociedade" é assumida nos discursos cada vez mais afinados dos organismos 
internacionais [...]. Todo um capítulo é dedicado ao "enfrentamento dos velhos 

desafios: a crise persistente da educação terciária nos países em desenvolvimento e 

em transição" (p. 45). "Um melhor aproveitamento do know-how tecnológico 

emergente" (p. 13) é associado ao "acesso a novos produtos e serviços de educação à 

distância, facilitando o fornecimento de programas qualificados" (p. 180), 

produzidos nos países desenvolvidos. Nesses termos, é legitimada a existência de 

um fosso entre dois mundos. O primeiro constituído pelos países centrais é marcado 

pela derrubada de limites, enquanto o "outro" (formado pelos países capitalistas 

dependentes) deve aprender a respeitar fronteiras estritas, como "disciplinas e 

campos congruentes com as oportunidades de inovação emergentes no contexto 

local” (BARRETO; LEHER, 2008, p. 03). 

 

O outro documento, intitulado “Educação permanente na economia global do 

conhecimento: desafios para os países em desenvolvimento”, foi criado pelo BM em 2003 e 

endereçado aos países em desenvolvimento e às economias em transição da Europa e da Ásia 

Central. Neste, um elemento de destaque é o “acesso” - o qual, segundo analistas, “é uma 

palavra repetida mais de 80 vezes, e sua transitividade põe em jogo uma questão substantiva, 

além das condições da sua realização” (BARRETO; LEHER, 2008, p. 04).  

Neste documento, conforme explicam os autores, são abordados como elementos 

centrais o “conhecimento”, a expansão de “oportunidades de aprendizagem” ou apenas o 

“acesso à aprendizagem”. Também coloca o acesso à tecnologia como algo fundamental para 

transformar a aprendizagem - a qual precisa se tornar mais “flexível e diferenciada para 

permitir mecanismos de distribuição (delivery) alternativos” (BARRETO;  LEHER, 2008, p. 

04). Nesta mesma perspectiva se encontram ainda outras mudanças intercambiáveis com a 

agenda do BM, a exemplo da educação à distância, que vive um verdadeiro boom desde o 

início dos anos 2000, sendo posto pelo BM, a UNESCO e a OMC como algo imprescindível à 

expansão do ensino superior. 

O Projeto de Lei N.º 2.546/2003 foi criado para este fim e estabelece parceria entre o 

público e o privado. O mesmo fornece a base legal para a criação do PROUNI - Programa 

Universidade Para Todos, apresentado em 16/02/04 pelo Ministério da Educação (MEC)
39

,  

                                                             

39 Projeto de Lei n. 3.582/2004. Dispõe sobre o Projeto Universidade para Todos (PROUNI). Após resistência de 

diversos setores sociais, como o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, esse Projeto foi transformado 

em Medida Provisória (MP. N.º 213/2004). 
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possibilitando a transferência de recursos públicos para a rede privada de ensino.  Para Leher 

(2004, p. 876) este tipo de parceria tem implicações profundas para a educação pública, 

repercutindo em todos os níveis e modalidades, ressaltando que tais parcerias “redefinem o 

dever do Estado na realização do direito à educação, ampliando a esfera privada em 

detrimento da esfera pública”. Busca, sobretudo, resolver o problema da educação por meio 

da ampliação da rede privada de ensino, transferindo os recursos públicos para estas 

instituições.  

Diante deste quadro, em fins de 2004 o Ministério da Educação apresentou para 

discussão pública um anteprojeto de reforma da educação superior que se revelou 

extremamente polêmico, haja vista o volume e a diversidade das manifestações críticas e das 

propostas de modificação a que deu origem. A reforma buscava enfrentar segundo discurso 

oficial três desafios fundamentais: a modernização do sistema, o efetivo aprimoramento da 

qualidade da educação brasileira em todos os níveis, graus e modalidades e a democratização 

do ensino promovendo a inclusão social. 

Segundo Macedo et al (2005, p. 15) em 2005,  enquanto Argentina, Uruguai, Bolívia 

e México tinham, respectivamente, 48, 34, 33 e 20% de jovens entre 18 e 24 anos 

frequentando o ensino superior, o percentual brasileiro mal chegava a 15%. O governo 

brasileiro criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB)
40

, por meio do decreto N.º 5.800, de 8 

de junho de 2006, como mecanismo de combate a esta situação
41

. A oferta de cursos na 

modalidade EaD  (Educação à Distância) vem aumentando exponencialmente no país, embora 

representasse 7% do número de matrículas no ensino superior (369.766 matrículas), em 2007. 

Porém, verifica-se uma baixa relação candidato/vaga (0,35). O crescimento pode ser 

verificado quando comparado ao ano de 2006, quando a EaD participava com 4,2% do 

número de matrículas. O setor privado tem grande participação na oferta de cursos na 

modalidade EAD (PEREIRA, 2009). Já em 2008, o número de estudantes de graduação da 

EAD chegou a 760.599, um aumento de 91% em relação a 2007 (OEI, 2008, p. 45). 

                                                             

40  Essa universidade está estruturada na forma de um consórcio entre estatais, prefeituras, universidades públicas 

e privadas, a partir da coordenação de um conselho gestor constituído, entre outras entidades, pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo esclarece os autores Barreto e Leher (2008) nesta “a 

presença empresarial é concebida como crucial para que a educação terciária seja considerada pertinente (ao 

mercado). Por sua vez, a presença da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pode contribuir para que essa educação comodificada circule no mercado com um ‘selo de 
qualidade’” (BARRETO; LEHER, 2008, p. 06). 

41  “Trata-se de uma fundação de direito privado que, por meio de consórcios, organiza cursos à distância, em 

especial para formar (e, principalmente, certificar) centenas de milhares de profissionais engajados na 

‘sociedade do conhecimento’” (BARRETO; LEHER, 2008, p. 04). 
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Sendo a educação um elemento constitutivo e constituinte de luta hegemônica, se faz 

necessário dispor de conhecimentos e habilidades capazes de decifrar as mudanças, 

identificadas agora no deslocamento do modelo universitário para o terciário, do direito ao 

serviço, para assegurar a continuidade do sistema e a hegemonia do capital e dos mercados 

como única via para regular as relações que estruturam as classes sociais. Neste sentido, 

verifica-se que a educação à distância vem servindo de catalisador para acelerar a 

reconfiguração das universidades públicas, iniciada em meados dos anos de 1990, sendo, nos 

dias atuais, metamorfoseadas em instituições terciárias. 

Como parte destas propostas de mudanças realizadas no contexto da reforma 

universitária, aprovadas em 2006, destaca-se o REUNI (Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), instituído em 24 de abril de 2007 

pelo governo Lula, através do Decreto N.º 6.096. Este se caracteriza por um contrato de 

gestão, lógica de financiamento que o governo Cardoso intencionava implementar, mas não 

conseguiu. O mesmo fixa rígidas metas de desempenho para recebimento de contrapartidas 

financeiras.  

Para Pinto e Belo (2012) “O REUNI é a confirmação dos fios transparentes que 

tecem o processo de mundialização do capital. De modo concreto, ele converge as reformas 

adotadas na União Europeia por meio do processo de Bolonha” (p.117),  o qual favorece a 

viabilidade da educação superior via  setor privado, recomendando a diversificação das fontes 

de financiamento e a diminuição do tempo de formação por meio da redução da duração de 

cada ciclo (três anos de graduação, dois anos de mestrado e três anos de doutorado), proposta  

amplamente divulgada pelo Banco Mundial para a educação superior, como foi dito no 

capítulo anterior. 

O REUNI consiste em uma forma clara de adesão ao projeto neoliberal e as diretrizes 

do BM, caracterizando-se como um programa que vem condicionando o financiamento das 

universidades federais ao cumprimento de metas administrativas, deteriorando ainda mais o 

ensino e a pesquisa. Ou seja, com o REUNI, vem ocorrendo nas universidades públicas 

brasileiras uma expansão problemática, devido à forma desordenada pela qual a mesma 

conduziu o rumo das suas ações (NETO; NASCIMENTO, 2006, p. 117).  

 

Contradizendo um projeto de emancipação humana, o programa REUNI é uma ação 

de coerção que precisa ser entendida na correta dimensão da ameaça que configura, 

pois pode resultar no redesenho completo da função das universidades públicas 

federais. Acenando com verbas que não ultrapassam 10% a 20% do que atualmente 

é destinado às IFES, esse programa pretende induzir os órgãos superiores das 

instituições a se comprometerem com expansões da ordem de 100% no número de 
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ingressantes e de 200% no das matrículas. Tais números estão escondidos por trás da 

“meta global”, anunciada logo no $ 1º do art. 1º do Decreto no 6.096, de 24 de abril 

de 2007, que institui o REUNI: elevar, num prazo de 5 anos, a taxa média de 

conclusão dos cursos presenciais de graduação para 90% e a relação de alunos de 

graduação em cursos presenciais por professores para 18 (CADERNO ANDES, 

2007,  p. 03). 

 

O objetivo do REUNI, segundo o decreto, seria a criação de condições de ampliação 

de acesso e permanência no ensino superior “pelo melhor aproveitamento da estrutura física e 

de recursos humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007), numa clara 

perspectiva racionalizadora, que parte do princípio do Banco Mundial de que há sub-

aproveitamento nas universidades federais, análise que vem sendo imputada ao Brasil desde a 

“reforma universitária” da ditadura militar. 

Leher (1999) destaca que, diante do quadro agudo de pobreza em que se encontram 

os países periféricos, agravado com a política de ajuste, a educação exerce um papel 

ideológico fundamental, na medida em que se coloca como um instrumento de “alívio da 

pobreza” e de inserção do indivíduo na “sociedade do conhecimento”. O autor também revela 

as consequências disto, na medida em que o discurso do Banco Mundial atribui como sendo a 

causa direta da pobreza a incapacidade dele acompanhar as novas tendências e de inserir-se na 

nova sociedade do conhecimento. Daí sua prioridade de investimento no ensino fundamental, 

exigindo dos governos que houvessem mais gastos com a educação nesta área. 

Observando os estágios que levaram a um novo marco jurídico-normativo da 

educação superior brasileira no período 1995-2012 - reformas constitucionais, leis gerais da 

educação (LDB/PNE) e todo um conjunto de medidas que possibilitam a plena 

operacionalização do novo ordenamento - é possível verificar que as gestões FHC (1995-

1998, 1999-2002) avançaram no reordenamento da educação brasileira, enquanto o governo 

de Lula da Silva (2003-2006; 2008-2012) lograram avanços na definição de instrumentos 

operacionais.  

Ambas tem em comum um ponto central: ocorre à margem das demandas da 

sociedade, através de programas focalizados, tais como o PROUNI, SINAES, PNE (2010-

2020), o REUNI, tendo desdobramentos para o PNAES, objeto do presente estudo. 

O REUNI vem induzindo as universidades públicas federais a adotarem métodos de 

gerenciamento empresarial e cumprimento de metas, traduzidas nas diretrizes do programa, 

que são: I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas, em 

particular no período noturno; II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de 

regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 
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formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 

instituições, cursos e programas de educação superior; III- revisão da estrutura acadêmica, 

com a reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-

aprendizagem; IV - diversificação das modalidades de graduação; V - ampliação de políticas 

de inclusão e assistência estudantil (grifos nossos); VI - articulação da graduação com a pós-

graduação e da educação superior com a educação básica (REUNI, 2007). 

Enfim, com o REUNI, fica comprometida a autonomia universitária assegurada na 

Constituição Federal de 1988, na medida em que atribui metas para a universidade, 

priorizando os aspectos quantitativos em detrimento dos qualitativos, especialmente quando 

dissocia o conhecimento produzido dentro das universidades do seu tripé ensino, pesquisa e 

extensão. Verifica-se que muitas dessas metas são impossíveis de ser alcançadas, mas, 

principalmente, não são desejáveis por aqueles que fazem o ensino superior público no Brasil 

ou que lutam por uma educação de qualidade. Certificação em massa, por meio da aprovação 

de 90% por curso de graduação, não traz à tona as condições destes 90% para deixar a 

universidade e adentrar o mercado de trabalho, muito menos se preocupa com a formação de 

sujeitos que possuem uma visão universal do mundo, da sociedade, o que seria uma das 

principais funções do ensino superior numa perspectiva emancipatória e de cidadania. 

O REUNI estabelece como meta o dobro de ingressantes de alunos no ensino 

superior. E a taxa de conclusão média dos cursos presenciais em 90% é superior à taxa média 

internacional de aprovação, que é de 70%. Com isso, fica evidente a falta de compromisso do 

poder público com a qualidade da formação, visto que o que se quer é, como diz Pereira 

(2008), a certificação em massa, forçando uma aprovação em massa, como já experimentada 

no ensino fundamental. Assim: 

 

A reestruturação está definida por meio: 1. da redução das taxas de evasão; 2. 

ampliação da mobilidade estudantil; 3. revisão da estrutura acadêmica com reorga-

nização de metodologias de ensino-aprendizagem; 4. diversificação das modalidades 

de graduação; 5. ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; 6. 

articulação entre os três níveis de ensino (básico, graduação e pós-graduação) 

(CADERNOS ANDES, 2007, p. 04). 

 

A educação superior, assim configurada, toma parte em uma estratégia pulverizada e 

enganadora, através de um falso discurso democratizante da política de educação, baseado 

numa lógica de fragmentação e divisão, submetendo a política de educação de ensino superior 

à lógica privatista. Prioriza-se o crescimento exponencial das graduações à distância, o 
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esvaziamento do conceito de universidade e a imensa proliferação de diversas instituições 

radicalmente distintas do "modelo europeu". 

Lima (2011) esclarece que: 

 

O REUNI foi aprovado de forma acelerada e antidemocrática em todas as 

universidades federais: reuniões dos conselhos universitários foram suspensas ou 

realizadas em locais como o Palácio de Justiça (UFF), além do fato de que as 

reitorias convocaram a polícia (federal, civil, militar e guarda municipal) para 

ocupar as universidades federais e reprimir duramente estudantes, professores e 

técnico-administrativos que organizavam manifestações contra o REUNI (LIMA, 

2011. p. 99, apud KOWALSKI, 2012, p. 70). 

 

O Plano Nacional da Educação (2010) também apresenta 20 prioridades, estipulando 

as metas a serem alcançadas até 2020, contemplando a expansão e a democratização da oferta 

de vagas, a promoção da permanência dos estudantes no processo educativo e a garantia da 

conclusão de seus cursos, tendo em vista o cumprimento do papel social da educação 

superior. Assim, no PNE (2010-2020), ações de inclusão, de atendimento à diversidade, de 

promoção da igualdade e de gestão democrática constituem a agenda da Educação Superior 

brasileira para o próximo decênio (grifos nossos) (OIE, 2008). 

Ressalta-se a necessidade de ampliação do acesso ao ensino superior, visto que, no 

Brasil, esta é uma demanda latente. Porém, é fundamental destacar que o discurso de 

democratização do ensino superior apresentado pelo governo Lula e subsequente vela, na 

realidade, um processo de certificação e não de formação qualificada de novos profissionais. 

Reitera-se que o acesso deve ser um direito social, isto é, não mercantilizado, visto que “para 

que os alunos possam desenvolver-se em sua plenitude acadêmica, faz-se necessário associar 

a qualidade do ensino a uma política efetiva de assistência estudantil (...)” (VASCONCELOS, 

2012, p. 108). 

Segundo o BM, as universidades, por meio de uma nova lógica racionalizadora, 

devem reduzir os recursos por estudante, aumentando a “qualidade” do ensino. Em 

contrapartida, devem superar a baixa relação professor-aluno, a subutilização de alguns 

serviços, a duplicação de programas, as altas taxas de evasão e repetência e os altos gastos 

com serviços não educacionais (grifos nossos) (como alojamento, alimentação e outros 

serviços subvencionados pelo Estado para os estudantes) (BANCO MUNDIAL, 1994, p. 3), 

destinados aos programas de assistência estudantil. 

Exige-se que seja duplicado o número de vagas, dentro da maioria das universidades, 

especialmente para dar acesso às camadas mais pobres da população, ou seja, como alívio da 

pobreza. Contudo, o REUNI estabelece como prioridade a criação de condições para a 
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ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, 

utilizando-se do aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos atualmente 

existentes (grifos nossos) (CADERNOS ANDES, 2007, p. 04). 

É como parte destas estratégias, no âmbito da assistência estudantil, que se constitui 

o PNAES, o qual como veremos com os resultados da pesquisa, também contempla a 

proposta de redução dos gastos dentro da universidade e a diminuição proporcional dos 

recursos de custeio. 

Ora, como dar acesso aos mais pobres sem oferecer mínimas condições de 

permanência? Superando os “altos” gastos com serviços não educacionais, como o BM chama 

a assistência estudantil? No capítulo seguinte demarcaremos mais cuidadosamente a 

assistência estudantil no contexto da expansão da política de ensino superior, destacando, 

sobretudo, como, contraditoriamente, especificamente o REUNI, embora todo modelado pelas 

orientações internacionais, supõe como parte indissociável da reestruturação das 

Universidades Federais a assistência estudantil. O PNAES é a sua face.  
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SEGUNDO CAPITULO  

A POLITICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CONTEXTO DA EXPANSÃO 

DO ENSINO SUPERIOR: ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A ANÁLISE DO 

PNAES - PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

2.1 A Política de Assistência Estudantil nas Universidades Públicas Federais: 

contextualização histórica, marco legal e desenvolvimento conceitual 

 

Neste capítulo será realizada uma análise da Política de Assistência Estudantil no 

contexto de expansão  do ensino superior no âmbito das Universidades Públicas Federais do 

Brasil. Faremos inicialmente uma contextualização histórica da assistência estudantil no 

Brasil, mostrando o seu marco legal e também o desenvolvimento conceitual. Este percurso 

permite compreender os principais elementos fundamentais que dão sustentação à formulação 

do PNAES.  

A reforma universitária vem sendo realizada desde 2003 com base em um discurso 

novo, parametrado na expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação 

superior. A assistência estudantil vem sendo considerada pelos governos nacionais, 

especialmente nas gestões de Lula, como algo importante para a viabilização da expansão 

dentro das universidades, estando associada ao discurso (neo) desenvolvimentista atual, uma 

inequívoca ideologia que, malgrado toda nossa experiência desastrosa deste modelo na 

formação sócio-histórica brasileira, diz pretender associar desenvolvimento econômico ao 

social. 

Como parte dessa estratégia mais global de neodesenvolvimentismo
42

, no âmbito do 

ensino superior, por meio da expansão universitária, a assistência estudantil das Instituições 

Federais de Ensino Superior - IFES tem sido objeto de intervenções e mudanças nos últimos 

anos, sendo referendada no REUNI, SINAES e PNE (2010). Neste último, especificamente, 

as ações de inclusão social, de atendimento à diversidade, de promoção da igualdade e de 

                                                             

42  “O novo desenvolvimentismo surgiu no século XXI após o neoliberalismo experimentar sinais de esgotamento, 

e logo se apresentou como uma terceira via, tanto ao projeto liberal quanto do socialismo. [...] No lugar do 

confronto e do dissenso, opera-se a entrada do novo desenvolvimentismo como uma força auxiliar e subalterna 

dentro do atual bloco de poder, pois a máquina estatal ainda é dirigida pelos intelectuais do social-liberalismo 

encastelados no Banco Central, Ministério do Planejamento e Tesouro Nacional, que mantém de pé o 

Consenso de Washington mediado com algumas medidas do pós-Consenso — superávit primário (o 
investimento das estatais e do PAC foi retirado do cálculo do superávit, além de aportes de bilhões de reais do 

Tesouro nacional no BNDES), câmbio flutuante (administração de um piso mínimo com intervenções no 

mercado cambial para estimular as exportações e manter superávits na balança comercial) e metas 

inflacionárias (o objetivo é o teto, e não mais o centro das metas)” (CASTELO, 2012, p. 09 e 12). 
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gestão democrática constituem a agenda da Educação Superior brasileira para o próximo 

decênio. 

Contudo, quando analisamos os efeitos da expansão do ensino superior nos dias 

atuais percebemos que este discurso na verdade tem em vista por em ação um conjunto de 

medidas reestruturantes que visam, de uma vez por todas, completar o processo longo, em 

nosso país, de transformação da educação em mercadoria.  

No bojo destas mudanças, a compreensão da assistência estudantil enquanto política 

pública de direitos na história da universidade pública brasileira não pode ser feita sem 

relacioná-la com a luta pela extensão dos direitos sociais, dentre eles o direito a educação 

pública, gratuita e de qualidade. 

 

2.2 Contextualização histórica da assistência estudantil na universidade pública 

brasileira  

 

A análise histórica da política de assistência estudantil é parte dos processos e 

resultados das relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e 

sociedade, dos conflitos e lutas de classes que envolvem o processo de produção e reprodução 

do capitalismo e o enfrentamento das mazelas da “questão social”, que permeia as relações 

sociais estabelecidas no interior das universidades públicas. A política de assistência 

estudantil no Brasil nos dias atuais só pode ser compreendida indo além das expressões mais 

imediatas das políticas sociais assumidas no contexto neoliberal, não podendo ser feita de 

forma isolada, mas em sua totalidade, a partir das mudanças históricas concretas ocorridas na 

esfera econômica, política, cultural, social, alterando a relação Estado/Sociedade (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007). 

Destacamos que no Brasil as políticas sociais não acompanham o mesmo tempo 

histórico dos países de economias centrais. Foi somente a partir da primeira década do século 

XX que a “questão social” passa a ser vista como uma questão de política, como decorrência 

das primeiras manifestações da organização da classe operária. Estas particularidades na 

política social brasileira se deram porque aqui as relações sociais capitalistas se processaram 

de forma diferenciada da dos países de capitalismo central: não fomos o berço da Revolução 

Industrial; não tivemos uma transição clássica para o capitalismo; não houve feudalismo no 

Brasil; a colonização (século XVI a XIX) serviu à acumulação primitiva do capital nos países 

centrais, por via do setor agroexportador monocultural; vivenciamos a persistente presença do 
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trabalho escravo e o retardamento da consciência e da ação política operária no Brasil; 

experimentamos o liberalismo à brasileira, marcado pela ausência do elemento 

revolucionário, da construção do ideal de cidadão e das liberdades civis e políticas; nossa 

economia toma parte de forma subordinada e dependente ao mercado mundial, envolvida 

subalternamente na lógica de desenvolvimento desigual e combinado, própria do 

imperialismo. Este quadro foi pouco alterado durante a fase da República, no entanto, houve 

algumas modificações nas condições dessas relações (BEHRING; BOSCHETTI, 2007).  

Também a democracia não era destinada à sociedade como um todo, mas estava 

reservada para as classes dominantes, as quais se apoderavam do aparelho do Estado para os 

seus interesses particulares. As mudanças em nosso país se deram “dentro da ordem”, através 

de “revoluções pelo alto”, mantendo intactas as mesmas características em termos de 

privilégios e poder de uma classe sobre a outra (FERNANDES, 1987). Daí ser considerado 

que o Brasil moderno é um “presente que se acha impregnado de vários passados” (IANNI, 

1992), dada a ausência do elemento revolucionário em nossa história, sendo marcada, a nossa 

formação social, pela heteronomia e dependência (FERNANDES, 1987)
43

. 

Desta forma, o movimento em prol do reconhecimento dos direitos de cidadania, 

desde o início, foi marcado pela ausência de compromisso com a defesa dos direitos do 

cidadão por parte das elites econômicas e política. As decisões que envolviam toda a 

coletividade eram tomadas de forma a não contemplar os interesses de todos, tendo no Estado 

um instrumento de legitimação do poder da classe dominante.  

Esta análise é importante para entender os obstáculos à criação do projeto 

democrático no Brasil, marcado pelas práticas autoritárias na definição das estratégias 

burguesas de afirmação da sociedade capitalista em nosso país. Esse tipo de cultura toma 

forma no complexo institucional do Estado Novo, tem continuidade no período considerado 

liberal-democrático (1945 a 1964) e agrava-se na Ditadura Militar.  

Contraditoriamente, foi no contexto de forte repressão política durante a ditadura 

militar que se expandiu a cobertura da política social brasileira, por meio da expansão dos 

direitos sociais em detrimento dos direitos civis e políticos. Mesmo assim, com a ampliação 

dos acessos públicos e privados, milhões de pessoas permaneciam fora do complexo 

                                                             

43
 Não obstante nossa formação social, econômica, cultural e política ter sido marcada por uma ausência de 

sincronia entre o tempo histórico e os processos internacionais, não impediu que houvesse uma articulação 
dependente e subordinada aos interesses dos países ricos, persistindo até os dias atuais, conforme observamos 

nos autores citados. Diferentemente destes, também em nossa história não tivemos um Estado de Bem Estar 

Social, apesar dos anos de ouro terem feito parte do crescimento da economia brasileira, mesmo que de forma 

particular em relação aos demais países e à custa da opressão da classe trabalhadora. 
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“assistencial-industrial-tecnocrático-militar” (FERNANDES, 1987, p. 137). Assim, “[...] no 

contexto de perda das liberdades democráticas, de censura, prisão e tortura para as vozes 

dissonantes, o bloco militar-tecnocrático-empresarial buscou adesão e legitimidade por meio 

da expansão e modernização das políticas sociais” (FALEIROS apud BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007, p. 136).   

Observa-se que a política social brasileira sempre foi fortemente influenciada pelo 

movimento interno e externo da dinâmica do sistema, sendo suas alterações provocadas por 

suas crises cíclicas. Hoje, a crise que estourou na década de 1970 impõe medidas de ajustes 

neoliberais que são adotadas, com maior ou menor vigor, nos diferentes países, tendo em vista 

a reestruturação do capital.  

Partindo destas prerrogativas é que se pode cotejar as particularidades que incidem 

sobre a política de assistência, dentre elas a assistência estudantil, inserida na política de 

educação superior no Brasil
44

. Observe-se que é apenas a partir de 1930, durante o governo de 

Getúlio Vargas, que a educação passa a ser reconhecida como um direito púbico 

regulamentado pelo Estado. Nesta época, o Brasil vivenciava um contexto de mudanças 

econômicas e políticas importantes, caracterizado por um forte processo de industrialização 

(têxteis e alimentícias) e de urbanização, além de uma conjuntura marcada por intensas lutas 

dos trabalhadores, os quais, desde as primeiras décadas do século XX, vinham reivindicando 

um conjunto de direitos, principalmente trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho e 

melhores condições de salários
45

. 

No bojo de toda esta movimentação surge a política de assistência estudantil. 

Verificamos que as primeiras iniciativas ocorreram a partir da década de 1930. Segundo 

Aranha (1996, p. 201) com a era Vargas: “Os decretos de Francisco Campos imprimem uma 

nova orientação, voltada para maior autonomia didática e administrativa, interesse pela 

pesquisa, difusão da cultura, visando ainda ao benefício da comunidade”.   

Surge então a primeira tentativa de regulamentação de uma Política de Assistência 

Estudantil no Brasil, num momento de fortes disputas de diferentes grupos e projetos 

divergentes no que tange a criação do modelo de universidade brasileira, dentre eles 

                                                             

44   A educação superior no Brasil foi implantada de forma tardia se comparada aos demais países do continente 

latino-americano que constituem a América espanhola e inglesa, os quais, desde o período o período colonial 

já dispunha do acesso ao ensino superior. É somente em 1908, com a vinda da família real para o Brasil, após 
o bloqueio continental das tropas de Napoleão Bonaparte (França) para Portugal, que houve o interesse da 

Coroa em implantar o ensino superior no país. 
45  Os imigrantes europeus tiveram papel importante na organização dos movimentos sociais e da luta em prol 

dos direitos sociais no Brasil. 
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educadores, políticos, líderes e religiosos da época, sendo os principais pontos divergentes: 

“papel do governo federal como normalizador do ensino superior e atuação da Igreja Católica 

como formadora do caráter humanista da elite brasileira” (SOARES, 2002, p. 34).  

Soares (2002) faz uma análise da conjuntura política da Nova República, em especial 

de 1930 a 1945, e revela um clima político marcado pelo autoritarismo e as disputas entre 

liberais e conservadores da época. Destaca o liberal Anízio Teixeira como sendo a figura de 

peso na defesa da escola pública, laica e gratuita para todos. No tocante à assistência 

estudantil percebe-se seu marco de criação em um momento diferenciado, no qual o Governo 

de Getulio Vargas dá ênfase à legislação social na área trabalhista e não na educação. Vargas 

implementou uma legislação trabalhista controlada pelo Estado autoritário, buscando 

legitimar-se por meio de medidas de cunho regulatório e assistencialista, tendo como critério 

de seleção para acesso aos benefícios sociais a posição ocupacional e o rendimento auferido 

pelo trabalho urbano. A legislação, mesmo com todas estas particularidades, consistiu em um 

avanço no que tange aos direitos sociais e trabalhistas, contribuindo também para o 

surgimento das primeiras iniciativas de assistência estudantil dentro das universidades, por 

meio de ações focalistas.  

No âmbito da assistência estudantil, em 1931, por meio do Decreto 19.851/31, 

Vargas fez implementar, pela primeira vez, medidas de assistência aos estudantes 

considerados “pobres”, por meio de bolsas de estudos. Mais tarde, em 1934
46

 foi definida uma 

reserva de fundos destinados ao pagamento de auxílios aos alunos “necessitados”. Essas 

características permanecem durante toda a Era Vargas, ou seja, de 1930 a 1945 quando as 

primeiras mudanças vão aparecer, no período considerado democrático. (FONTES, 2003, p. 

10). Especialmente em 1946 passa a ser obrigatória a implementação da assistência estudantil 

em todos os sistemas de ensino.  

Segundo Couto (2006), de 1945 a 1960 o Estado iniciou medidas que possibilitaram 

a existência de condições para o processo de redemocratização do Brasil, especialmente pelo 

caráter liberal da Constituição de 1946. Nesta época os governos basearam sua plataforma de 

ação numa orientação com características democrático-trabalhistas, de viés populista, e ao 

final dela a prioridade foi a expansão da industrialização pesada, primeiro por meio da 

indústria automobilística; preocupou-se também em ampliar as oportunidades educacionais de 

                                                             

46   Segundo Couto (2006) os direitos existentes na C.F de 1934 eram caracterizados por direitos civis (liberal), 

constituição dos direitos sociais em sua maioria para os trabalhadores formais e urbanos. Estas características 

demarcam a atuação do governo Vargas no sentido de organizar as relações entre capital e trabalho, 

sobretudo centrando sua ação na regulamentação das relações trabalhistas. 
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formação profissionalizante, sobretudo porque necessitava de mão de obra qualificada. 

Também aboliram os instrumentos que limitavam a liberdade dos cidadãos, tais como a 

proibição do direito de greve e associação sindical. 

 No início da década de 1960 o quadro geral parecia favorável à ampliação da 

democracia, marcado por vários movimentos sociais na luta pelas chamadas “reformas de 

base”. Dentre estes se encontrava o movimento estudantil, que conquistou, na promulgação da 

1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei N.º 4.024/61), uma flexibilidade na 

organização do ensino público, assegurando a representação estudantil nos seus órgãos 

colegiados. Contudo, na prática, a referida Lei reforçou o modelo tradicional de instituições 

de ensino superior vigente no país e fortaleceu a centralização do sistema de educação 

superior (SOARES, 2002). 

Enfim, a breve síntese acima permite concluir que no período de redemocratização 

do Brasil, que se iniciou em 1945, até o início da ditadura militar, a universidade brasileira 

vivenciou um momento de vitalidade, por meio da ação da comunidade acadêmica, 

contribuindo decisivamente para a assistência estudantil, sobretudo por que: 

 

Nessa ocasião, foram criados os Centros Populares de Cultura e desenvolvidas 

campanhas de Alfabetização de Adultos, às quais envolviam jovens professores e 

alunos universitários, procurando contrapor, ao projeto elitista herdado do passado, 

um novo ensino superior, mais nacional e democrático (SOARES, 2002, p. 38). 

 

Instaurado o período de Ditadura Militar, a visão da educação como um direito 

fundamental, advinda dos liberais, mesmo garantindo apenas o ensino básico e 

profissionalizante, é abandonada. A Constituição Federal de 1946 tornou-se sem efeito, 

sendo cerceados os direitos dos cidadãos por meio de regras instituídas pelos governos 

militares caracterizadas por: cassação de direitos políticos dos grandes líderes políticos, 

militares e sindicais; aposentadorias de funcionários públicos civis e militares; fechamento de 

sindicatos e da União Nacional dos Estudantes - UNE; criação de comissões de inquéritos 

militares; perseguição e tortura dos comunistas; abolição das eleições diretas para presidente; 

dissolução dos partidos políticos, estabelecendo o bipartidarismo (Arena e MDB) e etc. 

(COUTO, 2006, p. 120). 

As propostas para a educação no Brasil, baseadas na Lei de Diretrizes e Bases de 

1961, mantiveram-se inalteradas até 1967, seis anos depois do Golpe Militar. Contudo, o 

contexto adverso ignorava a Lei. A ditadura enfrentou e enquadrou os movimentos sociais, 

em especial o movimento estudantil, com medidas coercitivas de repressão, controle e 
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cerceamento dos direitos, transformou a política educacional brasileira e consequentemente a 

política de assistência estudantil. Explicita Netto (2004, p. 58): 

 

Entre 1964 e 1968, a política educacional da ditadura materializou a sua intenção de 

controle e enquadramento implementando praticamente a destruição de instrumentos 

organizativos do corpo discente, promovendo um clima de intimidação no corpo 

docente (a primeira vaga repressiva, em 1964, atingiu milhares de estudantes, 

professores e pesquisadores, com a generalização, nas escolas dos trimestres 

célebres IPMs) e, muito especialmente, reprimindo com furor inaudito as propostas, 
experiências, movimentos e instituições que ensaiavam e/ou realizavam alternativas 

tendentes a democratizar a política, o sistema e os processos educativos, vinculados 

a base de massas da população. 

 

Estas medidas repressivas não puderam se sustentar por sí só, sendo necessária a 

manutenção da ordem por meio de outras vias, ou seja, da criação de um padrão mínimo de 

consenso, fazendo isso por meio de um modelo educacional adequado às necessidades postas 

pelo sistema econômico, agora voltado a completar a industrialização brasileira, ultrapassando 

sua fase “restringida” e adequando-se de uma vez à etapa dos monopólios. Neste sentido, 

procedeu-se uma reforma universitária concretizada a partir da criação de um Grupo de 

Trabalho para analisar os pontos a serem modificados. O ensino superior teve como exemplo 

a ser seguido o modelo norte-americano, o qual já vinha influenciando a nossa política 

educacional desde o início da década de 1960, com os acordos MEC-USAID, sendo 

introduzida uma lógica empresarial e uma política de contenção de gasto, transformando “pela 

primeira vez na história brasileira, o ensino superior num setor para investimento capitalista 

privado extremamente rentável - a educação superior, sob a autocracia burguesa, transformou-

se num grande ‘negócio’” (NETTO, 2004, p.62). 

Mesmo tendo caráter de política em nível federal, a conjuntura não era favorável, 

haja vista ser elaborada num contexto de “esvaziamento da universidade”, como decorrência 

dos mecanismos de “neutralização” dos movimentos estudantis, acarretando outras perdas 

dentro da universidade, tais como: insulamento da universidade, perda do dinamismo crítico e 

a degradação do trabalho intelectual.
47

. 

 

2.3 Do direito a assistência estudantil: marco legal 

 

A assistência estudantil tem como marco histórico legal o Decreto 19.851/31. Neste, por meio 

do Art. 100, o governo brasileiro pela primeira vez buscou regulamentar “medidas de 

                                                             

47 Idem. 
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previdências e benemerência”, através de bolsas de estudos aos estudantes universitários que 

comprovassem ser pobres.   Contudo, é a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1934 (artigo 157) que foi definida uma reserva de fundos destinados ao pagamento de auxílios 

aos alunos “necessitados”, para os quais seriam fornecidos gratuitamente “material escolar, 

bolsas de estudos, assistência alimentar, dentária e para vilegiaturos” (FONTES, 2003, p. 10). 

Essas características permanecem durante todo o período Vargas, ou seja, de 1930 a 1945.  

Na Constituição Federal de 1946 a assistência estudantil se torna obrigatória para 

todos os sistemas de ensino, visando assegurar aos “necessitados” condições de eficiência 

escolar (art. 172)
48

.   

Esta visão permanece até o início dos anos 1960. Em 1961, quando a Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei 4.024/61) passa a considerar a assistência estudantil como um direito 

a educação, mantendo este direito até 1967, no nível normativo, mas na prática se reduz , em 

virtude a hostilidade com que a ditadura tratou a categoria estudantil. Em 1970 o Governo 

Federal criou o DAE (Departamento de Assistência ao Estudante), vinculado ao MEC, com o 

objetivo de manter uma política de assistência ao estudante universitário em nível nacional, 

priorizando os programas de alimentação, moradia, assistência médico-odontológico, porém, 

o mesmo foi extinto posteriormente a ditadura. (FONTES, 2003, 1996). 

Como se vê, na década de 1970 foram ampliadas as ações de assistência estudantil. 

Porém, após a reativação da UNE e o fim do Decreto – Lei Nº. 477, de 26 de fevereiro de 

1969, ganha fôlego a luta Pró-Moradia Estudantil, tendo como marco representativo a 

realização do I Encontro de Casas de Estudantes, ocorrido no Rio de Janeiro, no ano de 1976.  

Nos anos 1980 ganha centralidade a discussão acerca da assistência estudantil, com o 

processo de redemocratização do país. Neste momento o movimento estudantil passa a 

questionar a assistência estudantil, numa conjuntura de forte mobilização social e de luta de 

entidades de classes, tais como a União Nacional dos Estudantes (UNE), Secretaria de Casas 

de Estudantes (SENCE) e outros movimentos engajados com a construção de um projeto 

societário alternativo e na defesa de uma Política de Assistência Estudantil fundamentada 

numa concepção de direito social.  

Fruto deste momento, em 1984, os Pró-reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis das IFES deram inicio a uma discussão sobre a necessidade da criação de um 

fórum para debater sobre políticas de apoio aos estudantes. Por meio de diversos encontros 

                                                             

48 Idem. 
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regionais e nacionais foram sendo criados documentos demonstrando a necessidade de 

definição de políticas de ação por parte do MEC (FONAPRACE, 2012). 

Em 1985 ocorreu o 1º Encontro Nacional de Pró-Reitores de Assistência em 

Florianópolis (SC), no período de 27 a 30 de novembro. O encontro teve como pauta a analise 

da política de assistência e apoio ao estudante e ao servidor. Por meio do encontro sentiu-se a 

necessidade de criar um Programa de Secretaria de Ensino Superior (SESu)/MEC, haja vista a 

necessidade de assegurar dotação orçamentária para a assistência estudantil aos alunos e para 

os servidores técnicos-administrativos das IFES. Esse encontro abriu espaço para que 

houvesse uma serie de encontros, em especial na região Norte-Nordeste, permitindo que 

fossem criadas sugestões para implantação de ações nesta área
49

.  

No mesmo ano, uma Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior foi 

instituída pelo Presidente José Sarney, através do decreto N.º 91.177, de 29 de março, com o 

objetivo de oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a educação superior. 

No Relatório apresentado foi recomendada “Uma política que atenda às exigências do 

desenvolvimento do País e aos anseios democráticos de seu povo”. As recomendações da 

Comissão explicitavam uma série de questões problemáticas que necessitavam de 

atendimento urgente. Dentre outros pontos identificados destacamos o fortalecimento da 

assistência estudantil das IFES por meio da criação de restaurantes e residências 

universitárias, entendendo que eles prestam importante serviço à comunidade universitária. 

Igualmente foi reconhecida a importância das residências estudantis mantidas por IES 

públicas, por acolherem alunos provenientes de outros municípios ou estados que não os da 

sede da Universidade. Assim, o Relatório revela que “para determinada faixa de alunos 

carentes, tais serviços assistenciais constituem condição imprescindível para a frequência e o 

rendimento escolar” (MEC, 1985). Também é reconhecida a precariedade de alguns desses 

serviços, tanto pela ausência de satisfatória manutenção e ampliação quanto pela insuficiência 

de recursos financeiros a eles atribuídos. Em face disso, a Comissão recomenda que, no 

âmbito da assistência estudantil, seja priorizada: (i) A alocação de recursos suficientes para o 

custeio de um plano nacional de recuperação e conservação de prédios de refeitórios e 

residências estudantis e criação desses serviços em IES públicas que ainda não os possuam. 

(ii) Manutenção de um sistema de preços subsidiados e diferenciados em refeitórios, de 

acordo com o nível de carência dos universitários (MEC, 1985).  

                                                             

49 Idem. 
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Em 1987 ocorreu em Belo Horizonte o 2º Encontro Nacional dos Pró-reitores de 

Assistência Estudantil. Neste foi criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis- FONAPRACE
50

, o qual ficou encarregado de representar 

oficialmente e de forma permanente os pró-reitores da área, além de ficar encarregado de 

discutir, elaborar e propor ao MEC a Política de Promoção e Apoio ao Estudante. Na trilha 

destes acontecimentos é que se dão as principais normatizações dos anos 1980, momento em 

que foram criados, além do FONAPRACE, o Conselho de Reitores das Universidades- 

CRUB, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições federais de Ensino Superior- 

ANDIFES
51

, dentre outras instâncias (FONAPRACE, 2012). 

 As conquistas dos direitos referentes à assistência estudantil foram melhores 

vislumbradas a partir da Constituição Federal de 1988, a qual é fruto da luta histórica dos 

movimentos sociais organizados, dentre eles o movimento estudantil. A Constituição 

conseguiu agregar parte das reivindicações dos movimentos sociais, sendo inserida a 

assistência social, até aí tratada como dádiva, benesse, ajuda do Estado, no rol das políticas 

públicas, integrando-a à saúde e à previdência, dando vida à Seguridade Social Brasileira. 

Pela primeira vez no país foi elaborada uma carta magna que contemplava direitos universais 

a serem assegurados pelo Estado.  

Com a Constituição de 1988 a educação passa a ser dever do Estado e direito do 

cidadão e se fundamenta no princípio de igualdade, acesso e permanência na escola. Na Lei 

Orgânica da Assistência Social- LOAS (Lei N.º 8.742 de 07/12/1993) definiu-se uma política 

voltada a provisão dos mínimos sociais com vistas a satisfazer as necessidades básicas, 

regulamentando os artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. O artigo 1º da LOAS 

preceitua que a “assistência social, a par  de ser um direito do cidadão e um dever do Estado, é 

política não contributiva de seguridade social, que prevê os mínimos sociais mediante um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, visando o atendimento de 

necessidades básicas” (PEREIRA, 2006, p. 25). 

Atualmente os programas voltados para a provisão dos mínimos sociais vêm sendo 

um instrumento de reprodução da pobreza, sendo confundidos com mínimos para a 

                                                             

50
  Fórum Nacional de Pró-Reitores e Assuntos Comunitários e Estudantis criado em 1987 com o objetivo de 

assessorar a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) do 

Brasil. O FONAPRACE é um órgão assessor da Associação Nacional dos dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (ANDIFES). 

51  A ANDIFES foi criada em 23 de maio de 1989, sendo a representante oficial das IFES na interlocução com o 

governo federal, com as associações de professores, de técnicos – administrativos, de estudantes e com a 

sociedade em geral (FONAPRACE, 2012) 
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subsistência. A mesma situação vem também sendo aplicada às demais política de assistência, 

a exemplo da assistência estudantil executada nas IFES, onde o conceito de mínimos tem se 

tornado controverso. 

 Por isso, mesmo diante das conquistas obtidas pelos movimentos sociais engajados 

com uma proposta de educação diferente daquela que vem existindo no Brasil, especialmente 

desde a ditadura, até a década de 1990 a situação em relação à assistência estudantil ainda era 

quase a mesma, sofrendo um retrocesso com o advento do neoliberalismo no governo de 

FHC.  

No período de 1993 e 1996 foram realizados pelo FONAPRACE levantamentos e 

pesquisas sobre Residência Universitárias, Restaurantes Universitários, saúde do Estudante, 

e etc. Ainda em 1994 foi realizado o primeiro levantamento do perfil socioeconômico dos 

alunos de graduação das IFES, possibilitando que fossem realizados debates e formulações 

com vistas à implantação de políticas sociais voltadas para a permanência dos alunos nas 

IFES (FONAPRACE, 2012). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 20/12/96, mesmo priorizando 

o ensino fundamental, contém dispositivos que amparam a assistência estudantil, entre os 

quais se destaca: “Art. 3º - O ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. Também 

contraditoriamente a mesma lei destaca, em seu Art. 71, que “Não constituirão despesas de 

manutenção e desenvolvimento de ensino aquelas realizadas como pesquisa: como subvenção 

de instituição pública ou privada de caráter assistencial, desportivo ou cultural”. Porém, no 

Inciso 4º, a Lei trata de forma inversa a assistência, contradizendo os demais artigos citados: 

“Programas suplementares de alimentação, assistência médica odontológica, farmacêutica e 

psicológica e outras formas de assistência social. Vedados recursos da educação para essa 

finalidade” (LDB- Lei Nº.9.394/96). 

Em 1997 o FONAPRACE realizou uma segunda pesquisa nacional buscando 

aprofundar “as discussões e ações sobre assistência estudantil, definindo como meta 

prioritária a sistematização de uma proposta de política de permanência nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), na perspectiva da inclusão, do direito social e da 

democratização do ensino” (PINTO; BELO, 2012, p. 119). Contudo, como já sinalizamos no 

capítulo anterior, as décadas de 1990 e 2000 são nefastas para a universidade pública e, 

consequentemente, para a assistência estudantil (FONAPRACE, 2012). 
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O FONAPRACE, em 2001, elaborou um documento intitulado “Assistência 

estudantil: uma questão de investimento”, recomendando ao Governo Federal que fossem 

incluídas verbas específicas para a assistência estudantil na matriz orçamentária do MEC, para 

cada IFES, e elaborar projetos com vistas à recuperação e ampliação dos ambientes 

destinados à assistência estudantil. Também propunha a vinculação entre as ações de acesso, 

além da implementação de programas de permanência e a consolidação de um Plano Nacional 

de Assistência Estudantil, mediante levantamento nacional das necessidades (PNE, 2001). 

Em 2001 foi aprovado o 1º  Plano Nacional de Educação (PNE, 2001), em 10 de 

janeiro. Neste, buscou-se atender parte das reivindicações postas pelo movimento estudantil, 

dentre eles a União Nacional dos Estudantes e Secretaria de Casas de Estudantes, seguindo 

orientações do FONAPRACE. Foi recomendado no PNE “a adoção de programas de 

assistência estudantil tais como: bolsa trabalho e outras destinadas a apoiar estudantes 

carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico”
52

.  

Outro dispositivo que ampara a assistência estudantil é a Lei N.º 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Afirma que a avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o 

perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos 

e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre as quais, e em caráter 

obrigatório, a responsabilidade social da instituição com relação à inclusão social e as 

políticas de atendimento a estudantes e egressos (IX dimensão).  

Contribuem também para a construção do Plano Nacional de Assistência Estudantil- 

PNAES as pesquisas realizadas pelo FONAPRACE nos anos 2003/2004, as quais mostraram 

o perfil socioeconômico dos estudantes matriculados nas IFES, permitindo que o Fórum 

apresentasse à ANDIFES a proposta do PNAES.  O estudo do perfil socioeconômico e 

cultural dos estudantes, realizado pelo FONAPRACE em 1997, se deu num contexto de 

insatisfação da categoria de estudantes, que há muito tempo reivindicava o reconhecimento do 

direito à educação de forma igualitária. As pesquisas evidenciaram a necessidade de retorno 

do debate acerca da formulação e implementação das políticas de assistência ao estudante das 

IFES. 52 IFES do Brasil (84,62%) participaram da pesquisa. Os resultados mostraram que 

44,29% dos estudantes de graduação encontram-se nas categorias C, D e E, portanto, 

necessitam de algum tipo de assistência estudantil (FONAPRACE, 2012). 
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 No entanto, os dados por si só não foram suficientes para convencer as elites 

econômicas acerca da importância da assistência estudantil, vista como gasto e não como 

investimento. Neste período, segundo os atores participantes do fórum “o apoio ao estudante 

era dado num esforço quase que isolado de cada instituição, nem sempre suficiente, 

dependendo muitas vezes da sensibilidade dos gestores e do poder de convencimento dos 

setores de Assistência Estudantil (AE) junto a comunidade universitária”, os quais vinham 

criando estratégias para conscientizar acerca de sua importância. Neste sentido, segundo o 

fórum: “Alicerçados na convicção de AE como estratégia de redução das desigualdades 

sociais, o FONAPRACE, as lideranças estudantis e as Universidades, com apoio da 

ANDIFES, começaram a dar mais visibilidade para a AE” (FONAPRACE, 2012, p. 21). 

No âmbito do REUNI a assistência estudantil tem destaque na concretização de suas 

propostas, tendo por “objetivo criar condições para ampliação de acesso e permanência na 

Educação Superior…(Art. 1º) e em seu Art. 2º, item V, o Programa terá as seguintes 

diretrizes, dentre outras: ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil” (REUNI, 

2007). Contraditoriamente, o REUNI propõe que a ampliação do acesso e da permanência 

prevista está condicionada às medidas de caráter racionalizante e a formação em curto tempo, 

o que poderá resultar em uma redução da qualidade do ensino. Em relação a este ponto Pinto 

e Belo (2012, p. 118) destacam que: 

 
É importante pensar que a formação acelerada de novos profissionais beneficiaria 

imediatamente ao capital, por permitir uma diminuição do valor geral dos salários 

pagos, diante de um contingente grande de trabalhadores aptos a vagas de emprego, 

sempre menores que essa demanda. Isso refletiria na formação de um “exército de 

reserva”, o qual contribuiria para a desregulamentação do mercado de trabalho e 

para a ampliação aguda das formas de precarização do trabalho. 

 

Esta é uma bela explicação para os interesses do capital na ampliação do acesso ao 

ensino superior na contemporaneidade, algo que no Brasil nunca chegou a balançar as franjas 

das demandas do capital. Seguindo este propósito, no rastro do REUNI, o governo instituiu, 

em 2007, através da Portaria Normativa N.º 39/07 do MEC, o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), o qual passou a ser implementado nas universidades públicas federais a 

partir de 2008. Considera “a centralidade da assistência estudantil como estratégia de combate 

as desigualdades sociais e regionais, bem como sua importância para a ampliação e a 

democratização das condições de acesso e permanência dos jovens no ensino superior público 

federal” (PORTARIA Nº. 39,  2007). Esta visão equivocada da assistência transfere a solução 
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dos problemas na universidade para a ser resolvida de forma mágica pela assistência 

escondendo a raiz dos problemas oriundos  deste sistema desigual e excludente. 

Em 19 de julho de 2010, o PNAES, que era uma portaria do MEC desde 2007, foi 

transformado no Decreto presidencial N.º 7.234
53

, tornando-se programa. Sendo assim, no 

campo da Política de Educação Superior, a assistência estudantil consiste em uma das ações 

assistenciais previstas pelo Estado, por meio do Ministério de Educação, devendo estar 

estruturada para responder as demandas dos estudantes oriundos das classes subalternas 

inseridos no ensino superior público. 

Foi realizada, em 2010, outra pesquisa pelo FONAPRACE (SIPE-Brasil) nas 

universidades públicas brasileiras, a qual ratificou o perfil socioeconômico e cultural dos 

estudantes de graduação. Nela verifica-se que 45% dos estudantes que ingressaram nas IFES 

cursaram o ensino médio em escolas públicas. 

A referida pesquisa também mostrou que as mulheres são a maioria em todas as 

classes econômicas, exceto na classe A; 75% dos estudantes universitários são jovens na faixa 

etária de até 24 anos de idade; apesar do aumento dos alunos considerados da cor/etnia preta 

(de 5,9% em 2004 para 8,7% em 2010), predomina os de cor/etnia branca, pertencentes à 

classe A, com 74%; a maioria são estudantes solteiros, no entanto foi diminuído o número de 

estudantes que tem filhos.  

Em relação ao transporte utilizado, há destaque para o uso do transporte coletivo; a 

maioria dos estudantes reside com os pais; mais de um terço trabalha (embora jovens em 

idade escolar) - os estudantes que mais exercem atividade remunerada regularmente são os 

das classes C, D e E, pois precisam manter o próprio sustento e/ou da família, sendo 

obrigados a conciliar trabalho e os estudos. 

Em relação aos antecedentes escolares, segundo a mesma pesquisa de 2011, quase 

90% dos estudantes são provenientes do ensino médio padrão. Outro elemento importante 

apresentado diz respeito à tímida inserção dos estudantes em atividades acadêmicas 

remuneradas: apenas um terço dos discentes estão participando destes programas. A pesquisa 

de 2004 mostrou que naquela época um quinto do universo pesquisado estava realizando 

atividades acadêmicas complementares de extensão e/ou iniciação cientifica. 

                                                             

53   Segundo Pinto e Belo (2012) o MEC subordina o REUNI aos Ministérios do Planejamento e da Fazenda.  Os 
autores consideram que para o PNAES esta situação é preocupante, visto que se trata somente de um Decreto 

e não uma Lei, elaborado e assinado somente pelo Presidente da República. Portanto, está sujeito a revogação 

compulsória, porque não é inserido na discussão e aprovação legislativa. Ou seja, sendo o PNAES um 

decreto, o Estado não tem obrigações fixas no tempo e no espaço com sua efetivação. 
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 Para Silva e Lima (2012, p.138): “A tendência para a busca de automanutenção 

apresentada pelos estudantes, aliada à baixa oferta de programas acadêmicos remunerados, 

apontam para a necessidade de sua ampliação, estimulando-se a inserção dos estudantes de 

baixa renda nas atividades de ensino, pesquisa e extensão”. 

Apesar do aumento no número de alunos das classes consideradas mais pobres, estas 

ainda compõem um número menor de matrícula nas IFES, com cerca de 43,7% do total dos 

alunos das universidades públicas, em relação aos alunos pertencentes as classes  A e B, 

consideradas abastadas, representadas pela maioria dos estudantes.  

Segundo dados da pesquisa 300 mil alunos dispõem de uma renda média mensal de 

no máximo R$ 1.459,00, sendo este o público majoritário da assistência estudantil e que, 

portanto, necessitam de algum tipo de assistência (SIPE-BRASIL, 2010). 

Silva e Lima (2012, p.137-138) destacam a importância das pesquisas realizadas 

desde a década de 1990 até a última, ocorrida em 2010, para o fortalecimento das discussões 

sobre a assistência estudantil, as quais demonstraram “os principais indicadores sociais de 

sobrevivência: moradia, alimentação, transporte, saúde, manutenção e trabalho”. Contudo, os 

autores consideram como sendo um importante indicador da condição socioeconômica, 

revelado nas pesquisas, o padrão da escola média cursada pelos estudantes, ou seja, o padrão 

do ensino médio público no Brasil. 

Uma análise da Política de Assistência Estudantil implementada pelo Governo Lula a 

partir do REUNI mostra as diferenças entre o plano inicial criado pela portaria e o decreto 

presidencial que o tornou um programa. Na portaria original são mantidos os critérios de 

seleção dos beneficiados sob responsabilidade das IFES, já o decreto coloca de forma mais 

detalhada os estudantes que devem ser prioritariamente atendidos. Assim, “Enquanto a 

portaria dizia apenas que os estudantes deviam ser ‘prioritariamente selecionados por critérios 

socioeconômicos’ (art.4º) o decreto aponta que devem ser atendidos ‘prioritariamente 

estudantes da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um 

salário mínimo e meio’ (art. 5º)”. Com o PNAES, portanto, veremos que serão mantidos os 

critérios focalizados e seletivos para o acesso às ações de assistência estudantil das IFES do 

Brasil (CISLAGHI; SILVA, 2011, p. 11). 

 

2.4 - A assistência estudantil no processo histórico: resgate de sua conceituação 
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Na introdução dissemos que na exposição dos dados coletados utilizamos da 

estratégia metodológica de criação de eixos estruturantes. Neste item, vamos tratar do 

primeiro eixo, no qual pretendemos mostrar a concepção de assistência estudantil presente no 

Brasil ao longo de sua existência. 

 

EIXO 1: Conceitos de assistência estudantil no quadro da educação pública brasileira 

 

Ao analisar a evolução conceitual da política de assistência estudantil dentro da 

política de educação deve-se manter um olhar crítico.  

De um lado, a educação superior vem sendo baseada numa visão conservadora e 

economicista, fundamentada no discurso que privilegia a lógica produtivista, a eficiência e a 

rentabilidade do processo educacional. De outro, vemos que nos últimos anos o discurso 

central vem propagando a democratização do ensino, reconhecendo o direito à educação 

superior, o que inclui o direito aos meios necessários à permanência na universidade, com 

vistas à formação profissional. 

Como pudemos perceber ao longo da exposição precedente, nem sempre houve o 

reconhecimento do direito à educação para todos, sendo historicamente reservado para a elite 

do nosso país, mesmo que houvesse alguns dispositivos legais que tratassem da questão dos 

direitos sociais, considerados os de terceira geração na ordem cronológica dos direitos de 

cidadania historicamente reconhecidos.  Conforme afirmam Behring e Boschetti (2007) a 

cidadania não era estendida a todos, mas somente a uma parcela pequena da sociedade (a 

elite), ficando excluídos os escravos, as mulheres, os analfabetos e etc. Também a assistência 

estudantil não era reconhecida como sendo um direito do cidadão e um dever do Estado. 

Na quadra histórica que marca a presença da assistência estudantil no Brasil sua 

concepção tem sido fundamentada numa perspectiva clara de benesse, sendo considerada 

como uma dádiva. Comumente a categoria empregada para denominar os destinatários da 

assistência estudantil era a de “carentes”, invocando uma responsabilidade individual daquele 

que não era capaz de garantir seus meios de vida, neste caso, seus meios de estudo. 

Essa visão reducionista dos direitos fez com que  desde o início a proteção social do 

Brasil, assim como também a assistência estudantil tivessem como principais características a 

“ingerência imperativa do poder executivo; seletividade dos gastos sociais e oferta de 

benefícios e serviços públicos; heterogeneidade e superposição de ações; desarticulação 
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institucional; intermitência da provisão; restrição e incerteza financeira” (PEREIRA, 2006, p. 

126). 

Vimos que desde a década de 1930 havia leis que subsidiavam a criação de ações de 

assistência estudantil nas universidades. Mas na prática estas se resumiam a ações de cunho 

paternalista e meritocrático, tornando a lei letra morta. As causas da falta de condições de 

permanência no ensino eram atribuídas à pobreza, a situações de desajustamento, dentro de 

uma perspectiva de criminalização e psicologização da pobreza e da miséria.  

Autoras como Pereira (2008), Yazbek (1993) e Sposati (1995, 2008) fazem uma rica 

abordagem da questão da assistência e das necessidades, podendo esta análise contribuir para 

o desenho das Políticas de Assistência Estudantil pelas IFES, consoantes às políticas 

educacionais e direcionadas ao atendimento das necessidades dos estudantes. 

Sposati (1995) explica que a diferença entre a assistência social e as demais políticas 

reside no fato de que: “As demais políticas sociais têm um corte setorial (educação, saúde,...) 

enquanto a assistência tem um corte horizontal, isto é, atua no nível de todas as necessidades 

de reprodução social dos cidadãos excluídos” (SPOSATI, 1995, p. 27). Ela assume tanto a 

forma de um subprograma de uma política setorial, (no primeiro caso) como também de uma 

área especifica da política social, ou seja, a Política de Assistência Social (SPOSATI et al, 

2008).  

A autora, ao fazer uma análise histórica da assistência social, nos mostra que ela 

guarda ambiguidades quando está relacionada à cidadania, isto porque a demanda da 

assistência social é constituída dos “menos cidadãos’ e suas ações caminham para uma 

direção de reprodução das desigualdades sociais ao invés de reduzi-las. Isto porque buscam 

preencher o vazio das demais políticas sociais e seus usuários tornam-se beneficiários 

justamente pela incapacidade de exercer a condição de cidadão, sendo por isso chamada de 

“cidadania invertida”
54

. 

Quando analisamos o histórico da assistência estudantil no Brasil verificamos que, 

desde o início, quando foram criadas as primeiras iniciativas desta política, existiram outras 

formas de denominação daqueles que são os destinatários da assistência: “carentes”, 

“necessitados”, “pobre”. Na década de 1940 era conceituada como uma forma de ajuda aos 

mais “carentes”, baseando-se num enfoque integrador e assistencialista. 

                                                             

54   O termo é utilizado por Fleury (1989), sendo adotado por Sposati (1995) para fornecer explicação sobre o 

tipo cidadania assegurada aos beneficiários da assistência social. 
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Segundo Pereira (1996), historicamente o conceito que norteou as ações assistenciais 

assume duas perspectivas teóricas: uma restrita ou strictu sensu e a outra ampliada, ou lato 

sensu. A primeira se sustenta numa concepção de pobreza absoluta que “significa um padrão 

de privação extrema pela ausência de requerimentos mínimos necessários à sobrevivência 

biológica”. Enquanto a segunda baseia-se numa concepção de pobreza relativa que “significa 

um padrão de determinado pelo nível de vida dos membros de uma determinada sociedade” 

(PEREIRA, 1996 apud ROCHA, 2003, p. 37).  

Mais tarde, após anos de luta em prol do reconhecimento deste direito, diante da 

conjuntura favorável posta com a redemocratização do país e acirramento das contradições 

entre o capital e o trabalho, ampliaram-se movimentos em prol da assistência estudantil, 

devendo a mesma ser operacionalizada na universidade com vistas a reduzir os efeitos das 

sequelas da “questão social”.   

A assistência estudantil passou a se constituir enquanto mecanismo de 

democratização do ensino superior público, portanto, se configurando em seu marco 

conceitual como um direito dos estudantes universitários que pode garantir a permanência na 

educação superior. Ela objetiva prover os recursos necessários para superação de obstáculos 

que impedem os acadêmicos desprovidos de recursos financeiros de desenvolverem 

plenamente sua graduação e obterem um bom desempenho acadêmico.  Através da assistência 

estudantil procura-se reduzir o número de evasão e repetência de alunos em condições 

desfavoráveis no âmbito acadêmico.   

A assistência estudantil realizada nas universidades é uma das ramificações da 

Política de Educação Superior. Não pode ser vista como uma benesse porque ela é prevista na 

atual Constituição Federal, portanto, é um direito social e dever do Estado, sendo integrada no 

rol das políticas públicas, mesmo que sua normatização se dê somente com o Decreto do 

PNAES. 

Não obstante estas conquistas, atualmente consiste em  grande desafio assegurar a 

efetivação desse direito na prática. Para tanto, se faz necessário romper com a concepção 

reducionista que permeia a história dos direitos sociais em nosso país. As tentativas ocorrem, 

mas em tempos neoconservadores como os atuais, a reprodução simbólica de conceitos os 

mais diversos não pode ser desprezada. 

Por exemplo, encontram-se designações que afirmam: enquanto política pública a 

assistência estudantil deve estar devidamente organizada para atender as demandas dos alunos 

em “situação de vulnerabilidade social”. No bojo do discurso atual de “democratização” do 
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ensino superior – leia-se “massificação” - ganha centralidade a assistência estudantil nas 

universidades públicas, sendo voltada para garantir a permanência e conclusão de curso de 

graduação, particularmente por aqueles segmentos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade.  

Na assistência estudantil o termo tem ganhado espaço, sendo considerada pessoa em 

situação de vulnerabilidade social aquela que é oriunda de família em situação de pobreza e se 

encontra em estado de falta, ausência ou privação de um ou mais fatores elementares para seu 

êxito acadêmico, numa situação caracterizada pela necessidade ou precisão de apoio 

institucional que tenha como efeito a conclusão, em tempo hábil, de sua graduação. (ROCHA, 

2003). 

O conceito de pessoa em situação de vulnerabilidade social é algo ambíguo e na 

medida em que não deixa evidentes as causas da situação que provoca a vulnerabilidade de 

uma pessoa, sendo necessário um olhar crítico sobre o mesmo. Nos últimos anos  porém, vem 

sendo largamente utilizado nos documentos que normatizam políticas inseridas no sistema de 

proteção social do Brasil: saúde, educação assistência e etc, sendo utilizado como fundamento 

na elaboração e implementação, incluindo aí a assistência estudantil. 

Também hoje é conceito corrente seja na legislação, nas instituições e ou programas 

e projetos que organizam a implementação das políticas públicas o binômio exclusão social – 

inclusão social
55

. Conforme Borba e Lima (2011) a exclusão social é “um forte fator de 

preocupação da sociedade contemporânea e que, infelizmente, as políticas de inclusão não 

têm sido suficientes para fazer face aos imperativos sociais” (p.222). 

 Sposati (2001) define a exclusão social como sendo um processo de “desfiliação 

entre cidadão e sociedade”. Caracteriza uma situação de exclusão social como sendo a 

seguinte: “não trabalha, perda de autonomia, perda de recursos, perdas de laços de convívio e 

de poder com a persistência de formas de discriminação construída no campo da cultura, da 

política, da moral” (p. 59). Para a ela a exclusão social no Brasil tem diferenças e sua 

superação se resume a criar condições coletivas de inclusão social, porém desde que não exija 

mudança na economia e na política. 

                                                             

55   A “inclusão” tem sido uma forte tendência dos discursos políticos, das legislações, invadindo todas as áreas e 

políticas públicas e os textos jurídicos. Porém, o contraponto da “exclusão” não se efetiva como uma mágica. 
É preciso, portanto, um amplo debate para compreender as mediações que perpassam este discurso, visando 

construir estratégias para mobilizar a inclusão, confrontando a realidade em suas múltiplas determinações 

(MARTINS, 2012, p. 40).  
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No caso específico da educação, a chamada exclusão constituiu-se uma das marcas 

que atravessa o escopo da cidadania em nosso país. Seu contraponto, hoje, por meio da 

assistência estudantil, não sendo caracterizado como ajuda aos carentes, se pauta no discurso 

da “inclusão social”, que seria o reverso da exclusão, ganhando centralidade nas plataformas 

governamentais.  

A inclusão social, para Kowarick (2003, p. 75) é um “Processo que visa promover a 

inclusão dos segmentos em vulnerabilidade social, destacando a cidade, a escola, o emprego e 

a proteção social”. Já Lopes (2006, p. 22) define a inclusão social da seguinte forma: “São 

políticas sociais contemporâneas que priorizam, equivocadamente, atingir os excluídos que 

estão no limite das privações através de programas focalizados que sustentam rótulos de 

‘inclusão social”. Note-se que há uma confusão entre  conceito e mecanismos para a 

promoção da inclusão. 

Para amenizar os efeitos da exclusão social alguns autores, como Lesbaupin (2000) e 

Mazza (2005) propõem as seguintes medidas: no caso do primeiro recomenda a “(Re) 

inserção no mercado de trabalho, solidariedade social” (p. 7 e 9); no segundo caso, indica que 

a inclusão de segmentos da população pode ser resolvida com a “melhoria de capital humano 

por meio da educação, do treinamento e de empregos de melhor qualidade [...]” (p. 183). 

É neste contexto, que a assistência estudantil na universidade ganha fôlego, sendo 

considerada enquanto um instrumento de inclusão social dos segmentos pauperizados. A 

chamada “inclusão social”, por meio do acesso a educação superior, é um dos principais 

argumentos de defesa dos organismos multilaterais e governamentais e dos apologetas do 

sistema capitalista, como já pudemos mostrar. É neste cenário que ganha centralidade aquele 

discurso da educação como forma de “alivio da pobreza” e estratégia de inclusão social.  

Atualmente a assistência estudantil, mesmo diante dos avanços em termos de 

desenvolvimento e criação de novos dispositivos legais e conceituais, mantém o desafio de 

romper com a histórica marca de exclusão e seletividade na forma como é operacionalizada a 

assistência: como política para “pobres”, destinada a alunos “carentes”. Esta concepção 

minimalista possibilita que as ações de assistência estudantil sejam restritas ao “atendimento 

das demandas dos estudantes as suas necessidades de sobrevivência, além de segmentar e 

focalizar os usuários da política, garantindo assim um atendimento restrito aos estudantes 

mais pobres entre os pobres” (CISLAGHI; SILVA, 2012, p.173-174). Atua numa perspectiva 

de ajustamento dos indivíduos considerados incapazes de por si sós de ser incluídos na 

sociedade.  
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Todo este percurso fez com que, até há pouco, 

 

[ainda] não [existisse] um programa específico de Assistência Universitária a nível 

nacional, apesar da crescente demanda por parte dos estudantes. Há mais de quatro 

décadas, as ações de apoio ao estudante não possuem uma regulamentação e por isso 
estão voltadas para a carência financeira dos usuários e não para o principio do 

direito, que a universaliza para todos os estudantes universitários independente de 

renda (FONTE, 2003, p. 11). 

 

Pereira (2006) faz uma análise crítica da noção de “mínimos sociais” presente na 

concepção que vem norteando os programas de assistência do Brasil na atualidade, o que 

entendemos que também se aplica à assistência estudantil. Mostra que há uma confusão 

conceitual entre mínimo e básico. Considera que a assistência relacionada aos mínimos de 

subsistência consiste em uma forma de resposta isolada e emergencial aos efeitos da pobreza 

extrema. Ela faz uma distinção do conceito de mínimo e básico existente na LOAS (Lei 

Orgânica da Assistência Social), considerando que aquele  é controverso pois está dissociado 

das necessidades humanas básicas, atualmente  negligenciadas (p. 21) para a lógica do não 

direito, portanto, atendendo o que dispõe a primazia neoliberal
56

.  

A ambiguidade expressa no artigo 1.º da LOAS refere-se  ao fato em que “o mínimo 

pressupõe supressão ou cortes de atendimentos, tal como propõe a ideologia liberal, o básico 

requer investimentos sociais de qualidade para preparar o terreno a partir do qual maiores 

atendimentos podem ser prestados e otimizados” (PEREIRA, 2006, p. 26), portanto, é uma 

lógica que parte da universalidade para a seletividade da política social. 

Tal lógica, ao desvincular a questão do direito ao não direito se faz por meio de uma 

política restritiva, seletiva, que visa somente o alívio da pobreza, visando atender somente um 

mínimo das necessidades biológicas. Há uma tendência da vinculação do assistencial nas 

políticas sociais e também na assistência estudantil, pois as mesmas são confundidas de forma 

equivocada, segundo Vasconcelos (2012), sendo esta uma das ações assistenciais previstas 

pelo Estado. O assistencial, no Brasil, constitui-se como “[...] campo concreto de acesso a 

bens e serviços, enquanto oferece uma face menos perversa ao capitalismo” (YASBEK, 1993, 

p. 53).  

No governo de Lula da Silva o carro chefe da Assistência Social é o Programa 

“Bolsa-Família”, que faz uma transferência mínima de renda de forma focalizada. Essa 

                                                             

56  Em termos objetivos a diferenciação, se dá na medida em que o primeiro (mínimo) tem a conotação de menor, 

de menos; enquanto que o segundo, o básico, expressa algo fundamental, principal, primordial (PEREIRA, 

2006, p. 26). 



87 

 

concepção em que coloca na assistência estudantil baseada apenas no repasse de uma bolsa de 

forma focalizada, quando vinculada à política de educação, transforma a assistência estudantil 

em uma política de “combate a pobreza” no interior da universidade.  

Nos últimos anos vemos que a proteção social no Brasil vem sendo restrita apenas a 

ações focalizadas de assistência. Nas IFES isto possibilita que assistir ao estudante deixe de 

ser parte do direito à educação, uma política pública universal estendida a todos os estudantes, 

passando a reproduzir a lógica vigente da assistência social: focalização e “bolsificação”. Por 

isso, na assistência estudantil persiste na atualidade a mesma tendência histórica de reduzir a 

assistência aos estudantes universitários ao fornecimento de bolsas
57

, sendo esta uma das 

orientações fornecidas pelo Banco Mundial nos dias atuais. 

Granemann, (2007) considera que a bolsificação se constitui na monetarização da 

política social, sendo esta uma solução precária e pauperizada, oferecida para as mais diversas 

expressões da “questão social”. Esta forma de Com isso se esvazia uma proposta de ensino 

que garanta o direito à permanência do estudante, desfavorecendo a existência de espaços 

coletivos e com caráter universal. 

Diante disso, consiste em um grande desafio para a sociedade cobrar do Estado a 

existência de outras ações que possam se aliar a estes programas e implementar outras 

modalidades de políticas que extrapolem a dimensão imediata da transferência de renda 

necessária apenas para a sobrevivência em seus níveis mais elementares.  

Desta forma Magalhães (2012, p. 96) explica que: 

 

[...] a assistência estudantil na universidade pública deve atuar na proposição e 

implementação de ações voltadas para a permanência dos estudantes num espaço 

que historicamente pertence à elite brasileira, com toda a gama de diversidade e 

diferença que os mesmo apresentam, A assistência estudantil deve se tornar uma 

política institucional que ultrapasse a existência apenas de programas de repasse 
financeiro, mas que possam ser pensadas ações para o atendimento dos estudantes 

em seus diversos aspectos e necessidades de modo que sejam oferecidas as 

condições para transpor e superar possíveis obstáculos e dificuldades no seu trajeto 

acadêmico. 

 

Como se vê, houve uma evolução no conceito de assistência ao estudante. Passou a 

ser fundamentada numa nova concepção e no novo quadro da construção de um Estado 

                                                             

57  Um exemplo disso que se manifesta nas universidades é a bolsa permanência criada recentemente em 2013 

para alunos que adentraram a universidade por meio das cotas. 
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democrático de direito
58

. Mesmo havendo, no Brasil, desde a década de 1930, reivindicações 

dos estudantes por uma política de assistência, e seu reconhecimento precário, somente hoje 

está mais explícita a sua constituição como direito. A Constituição de 1998 é o marco da 

incorporação destas reivindicações históricas dos movimentos da classe trabalhadora. A partir 

daí houve a necessidade de formulação de programas que atenuassem os efeitos das 

desigualdades sociais existentes, provocadas pela estrutura econômica e social marcada pela 

exclusão de parcelas de jovens do ensino superior, procurando superar sua marca elitista e 

excludente. Esse contexto favoreceu a luta pela assistência estudantil nas universidades 

públicas. Portanto, como viemos afirmando ao longo do texto, a história da assistência 

estudantil nas IFES é fruto da luta pela democratização do ensino superior, tendo em vista a 

incorporação de alunos oriundos de famílias de baixa renda, assegurando-lhe o acesso e a 

permanência. 

 O PNAES representa o presente, e é apresentada como a proposta mais avançada no 

tocante à regulamentação da assistência estudantil nas universidades públicas de nosso país. O 

contexto que deu base a sua implementação foi favorável porque com o REUNI percebeu-se 

que não basta somente assegurar o ingresso na universidade, mas também garantir a 

existência de condições reais de permanência de todos os alunos na universidade.  

O PNAES trouxe uma inovação conceitual na medida em que se fundamenta numa 

perspectiva mais ampla de atendimento das necessidades dos indivíduos alvo das ações 

realizadas na assistência estudantil. Pode significar um avanço em termos de proposta de 

política de assistência estudantil na medida em que define conceitos, base legal, princípios, 

objetivos, diretrizes, áreas estratégicas e acompanhamento para a assistência estudantil. 

O conceito de Política de Assistência Estudantil elaborado após o PNAES é 

considerado como: 

 

 [...] um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para 

garantir o acesso, a permanência e a conclusão de cursos de graduação dos 

estudantes das IFES, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, 

produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de 

vida [...], agindo preventivamente, nas situações de repetência e evasão, decorrentes 

da insuficiência de condições financeiras (FONAPRACE, 2012, p. 63) 

                                                             

58  Um dos princípios em relação ao ensino, estabelecido na Constituição Federal de 1988 destaca (artigo 205): “I 

- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola...” Em relação a assistência social, em 1993 a 
LOAS (lei Orgânica da Assistência Social), em seu  capítulo VIII, determina que: A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e 

adolescentes carentes (Art. 203). 
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Observe-se que há uma evolução conceitual qualitativa, fundamentada numa 

concepção de direito e reconhecendo os alunos em situação de pobreza e péssimas condições 

de vida, seu público prioritário, como sujeito de direito. Mas na prática parece que persiste 

uma visão equivocada dos direitos, reduzindo a assistência a medidas pontuais e focalizadas 

que não superam a visão minimalista de outrora relacionada a assistência dentro das 

universidades. 

Especialmente nas últimas décadas, em que as mudanças nas IFES “apontam para 

uma expansão quantitativa de todo o sistema de educação, temos agora o desafio da expansão 

qualitativa para que a ‘democratização’ não se converta numa mera ‘massificação’” 

(MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2012, p. 86).  

O próximo capitulo irá mostrar de forma mais detalhada como vem se dando este 

processo dentro das IFES, especialmente a partir do REUNI, que privilegiou uma expansão 

sem qualidade. Será realizada uma análise da operacionalização da assistência estudantil na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) mostrando o que mudou nos programas sociais 

existentes na Coordenação de Assistência e Integração ao Estudante (CODAE) com a 

implementação do PNAES na Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST), onde são 

atendidas as necessidades dos alunos considerados em situação de vulnerabilidade social.  
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TERCEIRO CAPÍTULO  

ANÁLISE DA OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL DA PROEST/UFS: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS APÓS A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PNAES NA UFS 

 

3.1  A Política de Assistência Estudantil da PROEST/UFS em tempos de expansão do 

ensino superior 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados principais da pesquisa realizada nos 

documentos tomados como fonte de dados sobre a assistência ao estudante da UFS. 

Procuramos apresentar as principais mudanças ocorridas após a implantação do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil, um plano que, teoricamente, deveria representar um 

esforço coletivo construído historicamente e fruto da luta organizada dos movimentos sociais 

- em especial o movimento estudantil - que tem atuado de forma bastante intensa, tendo 

alcançado, ao longo dos anos, algumas conquistas. 

O percurso feito nos capítulos anteriores foi necessário para compreender as 

determinações que envolvem, em sua totalidade, a Política de Assistência Estudantil. Agora se 

torna imprescindível situa-la naquele contexto, buscando identificar a influência da crise e de 

suas estratégias de enfrentamento no destino da política de assistência ao estudante executada 

na UFS. A mesma vem sendo obrigada a se adaptar a uma situação de restrição dos gastos e, 

ao mesmo tempo, continuar oferecendo programas e projetos que viabilizem ou pareçam 

viabilizar a permanência dos alunos submetidos a situações de vulnerabilidade 

socioeconômica e daqueles que passam a ser atendidos pelas políticas afirmativas inseridas na 

universidade, decorrentes do contexto de desigualdade social e pobreza crescente no Brasil.  

Para compreender melhor as mudanças ocorridas na assistência ao estudante 

executada na UFS e as determinações mais amplas que incidem sobre esta política, se faz 

necessário compreender a sua história, buscando sempre localizá-la na dinâmica mais atual 

que envolve esta política. 

A UFS, enquanto fundação federal tem por obrigação legal tornar públicas as suas 

realizações e a aplicação dos recursos, através de relatórios de gestão, tendo o papel de 

divulgar entre os órgãos competentes e, principalmente, para a comunidade universitária e a 
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sociedade em geral, o resultado das ações realizadas na universidade
59

.  

 

3.2 A UFS e a Assistência Estudantil na PROEST: análise da evolução histórica da 

Assistência Estudantil da UFS até 2004 

 

A PROEST (Pró-Reitoria de Assuntos  Estudantis) da UFS se constitui enquanto 

espaço institucional de planejamento, coordenação e supervisão de apoio ao estudante, 

visando a integração, assistência e a promoção estudantil como processo pedagógico. Suas 

ações devem estar estruturadas de forma a promover a complementação do desenvolvimento 

físico e das atividades acadêmicas imprescindíveis à formação cidadã dos universitários. 

“A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST) é o órgão de assessoramento 

superior da Reitoria nos assuntos referentes às atividades estudantis no que diz respeito às 

atividades culturais e esportivas, assistência e integração do estudante na UFS” (UFS - 

RELATÒRIO DE GESTÂO, 2009, p. 06). 

Os relatórios analisados não informaram a data exata de criação da PROEST
60

, mas 

possivelmente ela tenha sido criada desde o início da implantação da assistência estudantil na 

UFS, ou seja, na década de 1970
61

, três anos após a sua criação, que se deu em 15 de maio de 

1968
62

, quando foi criado (1971) o programa Residência Universitária (PRU), primeiro 

                                                             

59  Os dados que serão apresentados neste item foram obtidos por meio de consultas realizadas em documentos 

oficiais da UFS, ou seja, em Relatórios de Gestão e Prestação de Contas da UFS, além de outros documentos 

da PROEST. Durante a análise dos documentos verificou-se que alguns relatórios apresentavam dados 

quantitativos divergentes uns dos outros, mesmo que as informações se referissem ao mesmo período. Assim, 

diante disso, algumas informações não puderam melhor ser avaliadas, considerando tais dificuldades na 

obtenção dos dados para esta pesquisa.  
60  Atualmente nem todas as IFES do Brasil possuem Pró-Reitorias de Assistência Estudantil. Algumas dispõem 

de um departamento ou mesmo um setor de assistência ao estudante. O fato da UFS dispor de uma Pró-

reitoria especificamente para tratar de assuntos comunitários e estudantis pode significar que esta unidade 
opta por dispor de uma estrutura funcional mais articulada para este fim, se comparada a outras tantas IFES.  

61  O PRU (Programa Residência Universitária) e o BT (Bolsa Trabalho) foram criados na ditadura. O marco de 

criação das primeiras iniciativas na UFS ocorreu após a aprovação da Resolução N.º 08/1970/CONSU, a qual 

estabeleceu as normas para regulação e concessão de bolsas de estudo e manutenção dos alunos carentes de 

recursos da Universidade Federal de Sergipe. 
62 Em 1963, a então Secretaria de Educação do Estado deu início ao processo de criação da universidade, 

concretizada em 1967, pelo Decreto-Lei N.º 269 e efetivada em 15 de maio de 1968. A Fundação UFS foi 

criada a partir da junção da Faculdade de Ciências Econômicas e da Escola de Química (1948), seguida da 

Faculdade de Direito e Faculdade Católica de Filosofia (1950), Escola de Serviço Social (1954) e Faculdade 

de Ciências Médicas (1961). Estes cursos possibilitaram que fosse atingido o  número mínimo necessário de 

escolas superiores para que se pleiteasse a fundação de uma universidade em Sergipe. O contexto de criação 

da UFS numa época marcada pela restrição de direitos políticos e civis, porem é um momento de expansão 
do ensino superior no Brasil dentro dos moldes da política executada pela autocracia burguesa. Ela até hoje é 

a única universidade pública do estado de Sergipe, a qual foi fruto, relativamente tardio, de outras 

universidades federais. Nasceu sob a forte influência do modelo norte-americano de universidade que 

pautaria as autoridades do Ministério da Educação, na chamada Reforma Universitária. Reforma esta, por sua 
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programa de assistência estudantil da UFS; oito anos depois deste, foi criado o Programa 

Bolsa de Trabalho (BT)
63

, em 1979, existindo ambos até os dias atuais. 

Analisando o contexto de criação da assistência estudantil da UFS verificamos que 

foi marcado por um momento de intensas lutas, tendo como protagonista principal o 

movimento estudantil, o qual nesse momento defendia a bandeira do fim do cerceamento 

político e a redemocratização do país. Na época, o movimento estudantil foi considerado 

como “um dos principais focos de resistência ao regime militar e, nos congêneres 

internacionais, a inspiração de rebeldia e contestação” (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 

2004-2012, p. 08).  

O desenvolvimento da assistência estudantil da UFS reflete o momento econômico, 

político, cultural e social da época vivenciado na sociedade, portanto, as determinações 

conjunturais e estruturais incidem diretamente na dinâmica da universidade. A UFS foi criada 

conforme modelo norte-americano, viabilizada com recursos do governo federal e 

financiamento internacional. Privilegiaram-se, naquela época, que fossem gastos vultosos 

investimentos na construção de mais de vinte campi, no território brasileiro, pelo Estado, isto 

porque o governo ditatorial via a universidade como palco ideológico do reformismo 

nacional-desenvolvimentista, porém, contraditoriamente, tornou-se espaço privilegiado de 

resistência ao regime ditatorial. 

A criação da PROEST teve influencia direta do DAE (Departamento Nacional da Assistência 

Estudantil), o qual forneceu as bases para a organização e estruturação dos primeiros 

programas de assistência estudantil criados na UFS, tendo como marco inicial o Programa 

Residência Universitária (PRU)
64

, sendo portanto, orientado e estruturado conforme diretrizes 

da política ditatorial da época. Segundo Netto (2004), a autocracia burguesa, no âmbito da 

universidade, privilegiou a “neutralização” dos movimentos estudantis, insulamento da 

universidade, perda do dinamismo crítico, degradação do trabalho intelectual e etc. Em meio a 

este clima deu-se origem a criação de um departamento em nível nacional, vinculado ao MEC 

(Ministério da Educação e Cultura), contemplando a criação de programas de assistência 

médico-odontológica, moradia e alimentação. 

                                                                                                                                                                                              

vez, contestada por importantes segmentos docentes e estudantis, por razões estritamente acadêmicas ou 

políticas mais amplas, lastreadas na resistência ao autoritarismo do regime político então vigente (UFS - 

RELATÒRIO DE GESTÃO, 2004-2012, p. 08).    
63  Em 1979, deu-se a aprovação da Resolução 12/79 de 26 de setembro, criada com base na Lei Nº. 6.494 de 07 

de dezembro de 1977, a qual regulamentava os estágios. 
64  O PRU também tem sua origem vinculada a iniciativas de estudantes, dentre os quais alguns que já residiam 

em regime de república particular, sendo reivindicada pelos estudantes  a criação de uma casa universitária e 

um restaurante. 
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Neste sentido, como parte da reforma administrativo-acadêmica realizada no período 

ditatorial, conforme as diretrizes do MEC (LDB Lei N.° 5692/1971), as universidades 

prezariam pelo ensino tecnicista, voltado para o trabalho, vazio de conteúdos de formação 

geral para a cidadania. Por isso, esta Lei é considerada eminentemente elitista e excluidora 

das classes mais vulneráveis, apesar dos protestos estudantis da época. Em 1978, como parte 

destas mudanças no aparato burocrático estatal fundamentado na política ditatorial, deu-se 

início na UFS um processo de reformas administrativas e acadêmicas, resultando numa maior 

fragmentação do conhecimento
65

. 

No âmbito da assistência estudantil, enquanto a UFS vivenciava este processo de 

fragmentação do ensino, especificamente em agosto de 1971 é instalada a primeira residência 

do PRU, para homens. No mesmo ano houve a instalação de mais duas residências, sendo 

uma delas feminina. As casas foram denominadas de núcleos residenciais e atendiam 

aproximadamente dez estudantes cada, chegando, em alguns momentos, a abrigar dezesseis 

pessoas, tendo em vista as casas serem amplas. 

 Durante a década de 1970, considera-se que a assistência estudantil da PROEST 

teve um forte impulso, mesmo com os obstáculos da época. Foi neste período que se deu a 

aprovação das normas para concessão de Bolsa Trabalho para estudantes estagiários da UFS. 

Este é então o segundo programa criado na assistência estudantil da UFS. Estabeleceu, dentre 

outros critérios, a jornada de 20 horas semanais. Também nesta época considerou-se que o 

PRU teve uma forte expansão, chegando ao total de dezessete casas instaladas e em 

funcionamento, abrigando mais de 160 estudantes. 

Uma análise do contexto daquela época revela que, não obstante o crescimento 

econômico no período ditatorial à custa de uma política de arrocho salarial para a classe 

trabalhadora, alta da inflação e cerceamento dos direitos políticos, baseado num discurso de 

“deixar o bolo crescer para depois dividir”
66

, as conquistas sociais foram parcas, se se pode 

                                                             

65  A criação dos Centros é parte destas mudanças, tendo na época a UFS modificado os currículos dos seus 

então 23 cursos e os distribuído em quatro unidades, existentes até hoje: Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologia (CCET), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA) e Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH). Assim, “Antes mesmo da construção 

do campus universitário65, reformas administrativas e acadêmicas foram efetivadas, extinguindo-se as 

faculdades, reestruturadas e distribuídas pelas novas unidades – os centros - e suas subunidades, os 

departamentos. O sistema de ensino seriado foi substituído pelo sistema de créditos, os corpos docente, 

estudantil e administrativo passaram por crescimento significativo” (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 
2004-2012, p. 08). 

66  Uma falácia que contribuiu para que houvesse o crescimento econômico da época estruturado de forma a 

alargar a base piramidal da desigualdade social entre as classes possuidoras e aquelas excluídas dos espaços 

de decisões e de poder. 
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falar que existiram, embora devamos observar as contradições da totalidade social que 

constitui a sociedade capitalista. Aquí não há nada monolítico ou unilateral. Por exemplo, a 

ampliação das políticas sociais e do ensino superior, embora nos moldes desejados pela 

autocracia burguesa, é a contraface que possibilitou o surgimento e/ou fortalecimento do seu 

principal adversário: o novo proletariado e os novos segmentos da classe trabalhadora á qual 

vem historicamente lutando pela criação de políticas sociais para o atendimento das 

necessidades desta mesma classe.  

Em meados da década de 1970 aquele ciclo expansivo foi abruptamente interrompido 

na virada para a década de 1980, quando se amplia a crise econômica internacional, cujos 

detonadores mais reconhecidos são a elevação abrupta do custo do petróleo, inflação 

internacional, elevação das taxas de juros norte-americanas, com efeitos recessivos globais e 

de redução do ritmo de expansão do comércio internacional. 

Estes fatores fizeram com que se considerasse a década de 1980 como perdida em 

termos de crescimento econômico, visto os efeitos da crise agravarem fortemente as 

condições de rolagem da dívida externa brasileira, fonte principal de financiamento do 

crescimento econômico no país. Contudo, foi um contexto de ganhos políticos, com o 

esgotamento do regime militar autoritário e a redemocratização do país, materializados na 

Constituição Brasileira, à qual assegurou ganhos sociais importantes, especialmente com a 

formatação de uma política de proteção social.   

No âmbito das IFES, tanto os docentes quanto os funcionários técnicos e 

administrativos obtiveram êxitos com as inúmeras greves realizadas pelos trabalhadores. Estes 

reivindicavam aumento dos salários e um plano de carreira, sendo inúmeras as conquistas 

obtidas pelos trabalhadores, tais como o estímulo ao regime de dedicação exclusiva, 

permitindo que parte dos docentes optasse por este regime, abandonando outros vínculos 

empregatícios, além da alteração do processo de escolha de dirigentes, tendo como prática 

geral a consulta às respectivas comunidades acadêmicas, incluindo os estudantes, que sempre 

estiveram de fora das decisões mais importantes realizadas nas universidades.  A UNE (União 

Nacional dos Estudantes) foi reativada em 1976 e teve um papel de grande relevância nas 

reivindicações do segmento estudantil. 

É neste momento de redemocratização do país que o movimento estudantil passa a 

questionar a assistência estudantil num cenário marcado por uma conjuntura de forte 

mobilização social e de luta de entidades de classes, tais como a UNE, Secretaria de Casas de 

Estudantes (SENCE) e outros movimentos engajados com a construção de um projeto 
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societário alternativo e na defesa de uma Política de Assistência Estudantil fundamentada 

numa concepção de direito social e dever do Estado. 

A assistência estudantil é posta em destaque pelo Decreto N.º 91.177, de 29 de março 

de 1985, cujo objetivo era oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a 

educação superior. Nesta, verificou-se a necessidade de ser fortalecida a assistência estudantil 

das IFES, com a criação de restaurantes e residências universitárias, haja vista a importância 

destas ações para a comunidade universitária. Os restaurantes são o terceiro programa de 

assistência que possivelmente tenha sido criado na UFS
67

, sendo esta época representativa 

para a assistência estudantil da PROEST. 

Dentre as conquistas na assistência estudantil da UFS na década de 1980 destacam-

se: aumento no número de casas (vinte e dois núcleos em 1980) e aprovação de diversas 

Resoluções (N.º 09/86/CD, N.º 02/86 CONSU, N.º 07/89/CONSU). Em 1982 a Portaria N.º 

120 de 07/05/82 alteram as normas para concessão de Bolsa de Trabalho para estudantes 

estagiários da UFS, definindo uma carga horária menor - 15 horas semanais - e a Resolução 

N.º 02/86 modifica as normas para concessão da Bolsa de Trabalho, distinguindo as 

atividades de Bolsa de Trabalho das de extensão e pesquisa, afixando também a 

remuneração
68

 do bolsista da UFS. Em 31/10/1989 é aprovada a Resolução regulamentando 

as normas para o PRU. 

O PRU, ainda que criado em 1971, na UFS, é regulamentado somente em 1989, 

quando é aprovada a Resolução N.º 07/89/CONSU, instituindo as normas para o 

funcionamento do programa. Porém, dois anos antes, já haviam sido estabelecidos os 

critérios, padronizando a fórmula para o cálculo de indicadores de carência socioeconômica 

da comunidade universitária atendida na assistência estudantil da UFS, por meio da Resolução 

N.º 09/86/CD
69

. Nesta, ficaram estabelecidas as seguintes categorias de “carentes”: Categoria 

I (quando a renda per capita for igual ou inferior a 90% do salário mínimo
70

); Categoria II 

(quando a renda per capita for superior e até um e meio salário mínimo); Categoria III 

(quando a renda per capita for superior a um e meio salário mínimo) (Resolução N.º 

09/86/CD/UFS). 

                                                             

67  Mesmo não tendo sido encontrado documentos referentes ao marco de criação do RESUN, acredita-se que ele 

surgiu na década de 1980, possivelmente  em 1982.  
68  O valor estipulado foi de CR$ 448.083 (quatrocentos e quarenta e oito mil e oitenta e três cruzeiros), tanto 

para alunos do segundo grau profissionalizante quanto para os de graduação. 
69  Conselho Diretor da UFS. 
70  Até hoje o cálculo da renda per capita considera este critério para inserção dos alunos nos programas sociais 

da PROEST, porém o novo decreto que regulamenta a assistência estudantil nas IFES já disponibiliza um 

critério diferenciado para o cálculo da renda per capita familiar, como será mostrado mais tarde.  
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Mas a passagem da década de 1980 para a de 1990 muda drasticamente o quadro 

sócio-político no Brasil. O processo democrático completado pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e depois pelas eleições diretas para presidente resultam na 

elevação, ao poder, mais uma vez, dos representantes da direita e das elites políticas 

nacionais, com seus vínculos dependentes ao grande capital internacional.  Os governos da 

década de 1990 materializaram a Reforma do Estado, e nesta as universidades sofreram 

grandes perdas, especialmente com o corte dos investimentos, culminando com medidas que 

priorizavam o autofinanciamento das IFES e o incentivo a adoção de parcerias com outros 

setores produtivos voltados à prestação de serviços a sociedade, com cobranças de anuidades 

e/ou taxas dos estudantes, incremento à venda de serviços e à concentração dos recursos em 

segmentos específicos do sistema universitário, especialmente na pós-graduação e na 

pesquisa. 

Na UFS a política neoliberal de restrição do fundo público para o financiamento fez 

com que o número de docentes ficasse praticamente estagnado e até mesmo regredisse, visto 

serem 526, em 1980; 536, em 1990 e; 512, no ano 2000 (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO, 

2004-2012, p. 09). Enquanto isso, o número de alunos aumentou de 6.031 em 1996 para 9.612 

em 2000. Para suprir esta lacuna eram contratados docentes através de um vínculo extra-

quadro, sendo que na UFS, nas classes de auxiliares de ensino e professores colaboradores, 

exigia-se que os docentes tivessem vínculos temporários, e para o ingresso na carreira docente 

específica da UFS, o título de mestre
71

. 

Em relação aos servidores técnicos administrativos, segundo o mesmo documento, 

houve um ligeiro aumento ocasionado não por conta da abertura de concursos públicos
72

, mas 

por causa da extinção de alguns órgãos públicos. Diante disso, as IFES passaram a receber os 

funcionários deslocados, os quais contribuíram decisivamente para a incorporação de 

servidores remanejados de órgãos extintos pela administração pública federal e, em menor 

proporção, a criação de novos setores, como por exemplo, o Hospital Universitário. Entre 

1999 e 2000 existiam 885 técnico-administrativos, um número considerado elevado em 

relação ao corpo docente, o qual estava bastante reduzido nas IFES. 

Deu-se, por parte dos alunos, uma organização política, especialmente em 1992, 

quando foi criada a primeira diretoria do Conselho de Residentes do PRU na UFS, composta 

                                                             

71  Idem. 
72  O governo de FHC foi marcado pela existência de programas de demissão voluntária, especialmente após a 

aprovação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, que passou a garantir aposentadoria. 
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por coordenador, tesoureiros
73

 e secretários, tendo como finalidade articular e organizar as 

ações pertinentes à vida do acadêmico inserido no programa, além de fiscalizar o uso dos 

recursos gastos com a assistência ao estudante, constituindo-se enquanto um instrumento 

deliberativo, junto à instituição, no que se refere às ações de apoio ao estudante da UFS. 

 Os relatórios mostraram também que, não obstante as dificuldades em 

operacionalizar a assistência ao estudante houve empenho de alguns gestores para realizar 

mudanças, dentre as quais consideramos de maior importância a proposta de construção das 

residências universitárias na UFS, que nunca chegou a se efetivar, dentre outros serviços 

ofertados aos alunos em situação de vulnerabilidade econômica e social. Um Relatório de 

Atividades da CODAE (1993 a 1996) mostra quais eram as principais dificuldades 

enfrentadas na operacionalização do programa nesta época: dificuldade de transporte para 

realizar visitas domiciliares à noite (horário em que todos se encontram em casa); alto custo 

das despesas com aluguel; e dificuldade em encontrar fiador para os contratos de aluguel
74

.  

O mesmo relatório da CODAE revela os programas desenvolvidos e as atividades 

realizadas no período de 1993 a 1996: 

 

a) Programa Residência Universitária- O programa atendia um quantitativo maior de 

homens (77) em relação ao número de mulheres (49) por meio de 18 residências 

universitárias (11 masculinas e 07 femininas). Os critérios socioeconômicos para 

acessar o programa eram os mesmos de hoje, ou seja, a renda per capita familiar 

deveria ser igual ou inferior a 0,9 (IC), a família teria que residir em local distante 

da UFS (em outro município ou Estado, país), e o aluno não podia ter cursado 

nenhuma graduação. 

b) Programa Bolsa de Trabalho: em 1996 o programa atendia 48 alunos e os critérios 

para acessar a bolsa eram os mesmo de hoje.  

c) RESUN (Restaurante Universitário) – disponibiliza até hoje a alimentação dos 

alunos com preço abaixo do mercado. Esta era a única modalidade de alimentação 

fornecida aos usuários dos programas sociais da PROEST. 

                                                             

73  O Tesoureiro é a pessoa responsável pelo recebimento da bolsa e pela prestação de contas dos recursos gastos 

nos núcleos residenciais. A prestação de contas acontece mensalmente e é fiscalizada por todos os moradores 
de cada núcleo e pela CODAE. 

74  Até hoje esta é uma das principais dificuldades encontradas na operacionalização do Programa Residência 

Universitárias, visto que o residente é alguém que vem do interior, portanto, não conhece ninguém que possa 

assumir tal responsabilidade e a universidade se isenta de cumprir com esta obrigação.  
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d) Programa de Aulas Particulares - eram ministradas por graduandos da UFS a 

pessoas da comunidade. Constituiu-se numa alternativa de trabalho para 

estudantes interessados em ter renda e visava contribuir para o seu desempenho 

acadêmico. É através desse programa que a CODAE viabilizava a obtenção de um 

serviço remunerado a universitários potencialmente preparados para o 

desempenho das tarefas de professor particular. O técnico responsável pela 

execução do programa encaminhava os universitários aos requerentes da 

comunidade externa.  

e) Programa de Acompanhamento Acadêmico - o Acompanhamento Acadêmico 

deve ser realizado ao final de cada período letivo devendo atuar como mecanismo 

de apoio e estímulo ao processo de ensino-aprendizagem, na tentativa de 

assegurar ao aluno sua permanência nos demais programas sociais. No período de 

1993 a 1996 havia somente uma profissional responsável pelo acompanhamento 

acadêmico dos alunos assistidos pelos programas sociais da PROEST. Os 

relatórios da PROEST da década de 1990 mostram as ações realizadas nesta área, 

mas o programa foi regulamentado por meio da Instrução Normativa somente em 

30 de março de 2000, quando foram definidos os critérios para Acompanhamento 

Acadêmico. 

f) Programa de Isenção da Taxa de Matrícula - o programa viabilizava a isenção da 

taxa de matrícula dos alunos assistidos pelos programas sociais da PROEST. 

Atualmente na UFS o Programa foi extinto porque após impedimento das IFES de 

realizarem tais cobranças para os alunos matriculados em universidades públicas. 

g) Programa de Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular – o programa viabilizava 

o acesso a universidade por meio da isenção da taxa de vestibular da UFS. A 

PROEST era responsável pela seleção dos alunos considerados “carentes”. O 

programa atualmente foi extinto da PROEST com a adoção do ENEM como 

forma de ingresso nos cursos da UFS. 

h) Núcleo de Orientação e Assistência Psicossocial (NOAPS) – desde esta época já 

era quem realizava o atendimento psicológico dos alunos assistidos na PROEST, 

estendendo este serviço também aos funcionários da UFS. O núcleo dispunha de 

08 profissionais de diversas áreas e 17 estagiários (Psicologia e Serviço Social). 

i) DIASE (Divisão de Assistência ao Servidor e ao Estudante) – estava vinculada a 

PROEST e realizava o atendimento da saúde dos estudantes inseridos em 
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programas sociais da PROEST, mantendo uma parceria com o Hospital 

Universitário (HU). 

 

As ações destacadas nos itens d, f, g, h, e i, foram encontradas nos Relatórios de 

Gestão e Prestação de Contas da UFS, além de outros documentos oficiais, porém, não foi 

encontrada nenhuma resolução ou portaria, nesta época (entre 1993 e 1996), normatizando 

tais ações.   

 Uma pesquisa realizada na UFS em 1998, na assistência ao estudante, mostra, além 

destes, outros programas sociais existentes naquela época na PROEST: “Os programas de 

assistência ao estudante desenvolvidos na UFS são os de ‘alimentação’, ‘psicoterapia’, 

‘creche’, ‘transporte’, ‘manutenção’ e ‘outras’ formas de atendimento” (ARANHA, 1998). 

Havia uma demanda potencial, conforme a mesma pesquisa, porém, “um baixo 

índice de alunos assistidos pelos programas citados”, sendo que os maiores percentuais de 

atendimentos se davam nos programas de alimentação, com 2,9% dos alunos; e transporte, 

com 2,7%. Este como se observa ainda não aparece nos Relatórios citado da CODAE, porém 

na pesquisa aparece como um dos programas mais procurados da PROEST, ou seja, nas 

categorias (chamada de “classes”) B e C a maior procura é pelos programas de transporte, 

com 2,2%  e 3,2%, respectivamente. O programa de transporte na realidade é o Programa 

Bolsa Viagem que existe até hoje na UFS, porém a regulamentação do mesmo se dá bem 

depois em 2006 como será mostrado. Mesmo assim, a procura por este programa era maior 

em relação aos demais, sendo que esta busca não se dava pelos alunos considerados alvo dos 

programas de assistência estudantil como ocorria como os demais a exemplo da bolsa 

alimentação que a maior procura se dava pelos  alunos pertencentes as “classes” D (9,6%) e  

E(9,8%) respectivamente. 

Também o Relatório da CODAE/PROEST revela a situação de alguns destes 

programas, como o PRU, entre 1990 e 1995, evidenciando os efeitos da política neoliberal na 

assistência estudantil da UFS e uma regressão no número de alunos atendidos em relação ao 

crescimento no quantitativo de estudantes que adentraram na UFS, bem como dentre aqueles 

que solicitaram inserção na assistência ao estudante.  

No PRU, em 1990, havia 20 residências, sendo distribuídos entre elas 210 

estudantes. Já em 1995 havia 18 residências, com um número de 162 residentes, sendo que 

neste mesmo ano (1995), 78 alunos solicitaram acesso ao programa, mas somente 49 tiveram 

o pedido atendido, ou seja, 37 não conseguiram acesso à residência universitária. Pelo 
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quantitativo de residentes e residências havia mais de 10 pessoas vivendo em cada um dos 

núcleos residenciais, ou seja, um número grande, se bem que o atual (08 pessoas), também 

não pode ser considerado ideal. 

 

Tabela 1 

NÚMERO DE MATRÍCULAS NA UFS E DE ALUNOS INSERIDOS NOS 

PRINCIPAIS PROGRAMAS DA PROEST (1996 – 2000) 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 

Matriculas 

na 

UFS/vagas 

e cursos 

6.031 alunos 

matriculados 

e 1.390 
novas vagas 

para 45 

cursos 

6.826 alunos 

matriculados 
e 1.390 

novas vagas 

para 65 
cursos 

 

8.204 

alunos 
matriculado

s e 1.470 

novas vagas 
para 96 

cursos 

8.816 alunos 

matriculados e 
1.390 novas 

vagas para 103 

cursos 
 

 

9.612 alunos 
matriculados e 

mais 2.337 

novas vagas 
103 cursos 

Bolsa 

Residência 
- 

126 

residentes 
atendidos e 

18 núcleos 

126 

residentes 
atendidos e 

18 núcleos 

126 residentes 

atendidos e 18 

núcleos 

126 residentes 

atendidos e 18 

núcleos 

Bolsa de 

Trabalho 
48 bolsistas 79 79 80 80 

Bolsa 

Viagem 
- - 

230 

estudantes 

atendidos 

254 estudantes 
atendidos 

195 estudantes 
atendidos* 

FONTE:  Relatório de Gestão da UFS (1996 a 2000) *Nº de bolsas concedidas até agosto de 2000. 

 

A Tabela 1 apresenta os principais programas sociais existentes na PROEST no 

período de 1996 até 2000. Os dados obtidos nos relatórios da UFS desta época mostram o 

número de alunos atendidos nos programas sociais da PROEST, não sendo visualizado da 

mesma forma nas demais ações. Como se oberva, quase não houve aumento no número bolsas 

nos programas sociais da PROEST: no PRU, continuou o mesmo número de núcleos 

residenciais, permanecendo 18 casas, sendo 10 masculinas e 08 femininas. Em 1997 foi 

investido pela UFS no PRU um valor de R$ 217.728,00
75

. O mesmo número de núcleos 

continuou até 2000. A bolsa paga a cada tesoureiro da residência naquela época era de R$ 

558,70. Um relatório da PROEST (1997/1998) mostrou que no Processo Seletivo de 1998, 

dos 09 alunos que conseguiram ser aprovados no processo seletivo, 05 não puderam acessar o 

PRU, em virtude de ausência de vagas nas residências existentes, ou seja, a maioria dos 

                                                             

75 Os dados encontrados não possibilitaram verificar o montante geral recebido pela UFS para fazer um 

contraponto com o que foi gasto com a assistência estudantil. 
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estudantes considerados “carentes” (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO DA PROEST, 1997-

1998 e 1996 a 2000). 

Alguns documentos oficiais
76

 trazem informações divergentes em relação ao número 

de alunos matriculados na UFS e alunos atendidos nos programas sociais da PROEST. Porém, 

a análise não fica prejudicada, visto que ambas as informações apresentam uma mesma 

conclusão, qual seja: de que há um nítido aumento no número de alunos na UFS, 

acompanhado de redução no número de estudantes oriundos de famílias empobrecidas que 

conseguiram ser atendidos nos referidos programas.  

Outro documento da UFS mostra também o número de alunos matriculados na UFS 

no período de 1996 a 2000, demonstrando que, não obstante o aumento das matriculas na 

UFS, houve um baixo crescimento das vagas dos programas sociais. O número de vagas 

ofertadas no vestibular para os cursos da UFS, em1996, foi de 6.031, tendo passado para 

9.612 em 2000, sendo estas matrículas ainda pouco concentradas nos novos cursos noturnos, 

por serem ainda em pequeno número, mesmo tendo saído de somente 4, em 1996, para a 16, 

em 2000. Houve também um pequeno aumento no crescimento do número de diplomados, 

apesar de tudo. Em 1996 foram 507 alunos e em 2000 passou para 769 discentes graduados 

(UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 1996 a 2000). 

Nesta época, não havia na UFS políticas de cotas e menos de 11,3% dos alunos 

estudavam à noite. A principal forma de acesso aos cursos da UFS se dava quase que 

exclusivamente por meio de vestibular, representando 95,3% dos casos. As demais formas 

eram por meio de transferência (1,5%), reopção (1,5%), transferência ex-oficio (0,5%), 

convênio (0,3%), outra (0,5%) e sem informação (0,4%) (ARANHA, 1998, p. 32). Os casos 

de trancamento de matrícula anual ou semestral correspondiam a aproximadamente 28%, 

sendo que destes apenas 3,1% se deram por motivos financeiros (p. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

76  Em 1996 foram ofertadas 1.843 vagas; já em 2000 foram 2.337. Enquanto isso a UFS já dispunha, no inicio 
de 1996, 6.867 alunos matriculados nos cursos de graduação, chegando a 11.081 em 2000. Quanto ao numero 

de alunos formados, foi de 627 em 1996 e de 1.077, em 2000. A taxa de sucesso, que é medida entre o 

número de alunos formados e o número de vagas oferecidas pela UFS, era de 2,93 em 1996, e em 2000 

passou para 2,16, ou seja, inferior ao ano anterior (1996).  (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 1996 a 2000). 
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Tabela 2 
PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA UFS EM PROGRAMAS SOCIAIS DA 

PROEST/SEGUNDO AS CATEGORIAS
77

 (ABIPEME
78

) EM 1998 

Bolsas/categorias A B C D E Total 

Alimentação 1.2 1.8 0.8 9.6 9.8 2.9 

Psicoterapia - 0.4 - - - 0.1 

Creche - 1.1 - - - 0.4 

Transporte  1.2 2.2 3.2 4.3 2.0 2.7 

Manutenção - 0.7 0.4 1.1 2.0 0.7 

Trabalho 1.2 1.1 0.8 5.3 3.9 1.7 

Outras formas 1.2 1.5 2.8 2.1 2.0 2.0 

Estimado 83 273 251 94 51 752 
FONTE: Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Alunos de Graduação da UFS (ARANHA, 1998, p. 

41). 

 

A tabela número 2 mostra as ações desenvolvidas no final da década de 1990, 

quando haviam 8.204 alunos matriculados na UFS. Até hoje muitas dessas ações existem, 

com vistas a atender a saúde (NOAPS); alimentação (RESUN), moradia (PRU), renda 

complementar (BT), acompanhamento pedagógico (pode estar em outras formas) e etc. 

Observa-se que há outras ações/programas citadas em relatório da CODAE no período de 

1993 a 1996 que não apareçam nas categorias da tabela 2. Uma suposição é que estas possam 

estar incorporadas na categoria “outras formas”, cujo percentual chega a 2,0%.  

Em geral a pesquisa revela um baixo quantitativo da participação de alunos nos 

programas sociais da CODAE/PROEST, com destaque ainda maior para o Programa 

Residência Universitária - PRU (conceituado na tabela como manutenção, provavelmente). 

Este representa um quantitativo muito baixo em relação aos demais programas, 

correspondendo na época a 0,7 da participação de alunos da UFS. Mesmo sendo considerado 

o “carro chefe” da política de assistência e do evidente crescimento no número de matrículas, 

vagas e cursos da UFS, continuou muito baixa a oferta de vagas no PRU, que ficou estagnado, 

pois em 2001 atendeu somente 126 (cento e vinte e seis) residentes e em 2002 apenas 161 

residentes, distribuídos em 19 núcleos residenciais existentes, cada uma com sete pessoas, 

sendo disponibilizada uma bolsa de valor ainda igual ao da década anterior (R$ 558,72) (UFS 

- RELATÓRIO DE GESTÃO DA PROEST, 1997-1998 e 1996 - 2000). 

                                                             

77  As categorias A, B, C, D e E, definidas pela renda mensal de famílias que tem alunos matriculados nas IFES, 

serviram para determinar os critérios do perfil dos alunos alvo da assistência estudantil. 
78  A ABIPEME (Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado) criou um critério para 

classificação socioeconômica dos alunos da IFES, adotado pelo FONAPRACE na pesquisa realizada junto as 

IFES na década de 1990. A mesma classificação é adotada pela UFS para traçar o perfil socioeconômico dos 

alunos da graduação. 
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Em relação ao transporte, observem que a Tabela 1 mostra um número grande de 

alunos atendidos entre os anos de 1998 e 2000. E a Tabela 2 mostra uma porcentagem alta, de 

2,7, no ano de 1998. Mas não foi encontrado nenhum documento que tratasse da 

regulamentação deste programa na UFS. Contudo, o Relatórios de Gestão da UFS ( 1996 a 

2000) revela um quantitativo de bolsas viagens ofertadas nesta época. Por isso estamos 

considerando que a única ação desenvolvida pela UFS na assistência estudantil voltada a 

garantir o transporte dos alunos seja o denominado Bolsa Viagem, que segundo o relatório 

tratavam-se de bolsas concedidas aos alunos para custear despesas com viagens para 

congressos científicos, etc. (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO DA PROEST, 1997-1998, 

1996 - 2000). 

 Também em relação a creche não verificou-se nenhuma ação regulamentada voltada 

para este fim, mesmo que a tabela 2 sinalize para a existência desta atividade na PROEST. E 

também não apareceu como ação no relatório supramencionado. 

A pesquisa realizada no final da década de 1990 na UFS mostra o quadro 

panorâmico da participação dos alunos da UFS na assistência estudantil da PROEST: 

 

Do total dos pesquisados observa-se um baixo índice de alunos assistidos pelos 

programas citados. Para se ter uma idéia, os maiores percentuais são de 2,9% em 

“alimentação’ e 2,7% em “transporte”. Analisando-se os dados segundo a classe 

“A”, como era de se esperar, apresenta os menores índices, mesmo porque a própria 

condição do aluno pertencente a esse segmento social não demanda políticas 

assistenciais. Em relação as demais classes, á medida em que decresce a situação 

socioeconômica, elevam-se os percentuais de atendimento, sendo que nas classes 

“B” e “C” a maior procura é pelo programa de “transporte” (92,2% e 3,2% 
respectivamente) e as classes “D” e “E” pelo programa de “alimentação” (9,6% e 

9,8%) respectivamente (ARANHA, 1998, p. 41). 

 

  Uma explicação desta baixa participação pode estar associada às dificuldades 

financeiras de manter os programas sociais, a exemplo do PRU, que na década de 1990 

dispunha de 20 residências - atendendo 210 discentes - para um total de aproximadamente 

6.867 alunos matriculados na UFS e mais 1.120 vagas ofertadas. Nesta época a UFS dispunha 

de 45 cursos e 2.000 vagas na graduação, ou seja, o crescimento, tomando como referência 

1996, foi de 44%, enquanto o número de alunos matriculados nos cursos de graduação 

passava, no mesmo período, de 6.031 para 11.338, ou seja, um crescimento de 88%.   

De 1996 a 2004 o número de funcionários técnico-administrativos da UFS ficou 

praticamente estagnado (passou de 1.023 para 1.044) – ou seja, houve um crescimento de 

apenas 2% - fato que possivelmente possa explicar o crescimento do Programa Bolsa de 
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Trabalho na PROEST
79

. Em relação ao corpo docente efetivo da UFS passou (nos anos de 

1996 a 2004) de 434 para 461 professores, ou seja, um crescimento reduzido de 6,2%, porém 

um pouco maior em relação aos técnicos administrativos (UFS- RELATÒRIO DE GESTÃO, 

1996 a 2000, 2004 a 2012). 

Vale ressaltar que o número de matrículas não foi maior porque na década de 1990 

houve um forte predomínio das instituições privadas no atendimento das demandas do ensino 

superior, estabelecendo-se, ideologicamente, como forma de suprir a insuficiência de vagas 

em instituições públicas. Este quadro repercutiu na ausência de concursos para preencher as 

vagas nas universidades públicas federais do Brasil. 

As atuais políticas públicas da educação superior que são implementadas pelos 

governos brasileiros, cuja maior expressão sintética é a contrarreforma iniciada no Governo 

de Collor (1990) e aprofundada em FHC, especialmente a partir do MARE (1995) e 

continuada por Lula (a partir de 2004, especialmente após o REUNI, de 2008) estão 

relacionadas à estratégia de inserção da economia do país e às grandes transformações que 

vêm ocorrendo na base produtiva do sistema capitalista em âmbito mundial. Isso significa, em 

outras palavras, que a imposição da presença constante dos “senhores do mundo” – FMI e 

BM – determina um conjunto de medidas que impactam na redução de custos com as políticas 

sociais e nas restrições orçamentárias das IFES, sendo denominado por alguns autores  este 

fenômeno de contrarreforma
80

. 

Um exemplo claro disso hoje é o PROUNI, considerado como mecanismo de 

drenagem dos recursos públicos para garantir a lucratividade do capital e sanar seus 

problemas de composição orgânica. Assim, todos os esforços estiveram voltados para 

desobrigar o Estado com o financiamento da educação pública, com os investimentos sendo 

canalizados para fortalecer a esfera privada. 

Tais medidas tem impacto direto na assistência estudantil da UFS, impondo 

dificuldades na operacionalização dos programas sociais, notadamente pela escassez de 

recursos. No caso do PRU, as dificuldades de manutenção do programa fez com que ele 

permanecesse com uma estrutura deficitária, mantida há mais de 30 anos, em virtude dos 

profundos cortes de verbas destinados a sua manutenção. Por isso, o relatório destaca que para 

operacionalizar o PRU ao longo dos anos “Medidas de contenção de despesas são 

                                                             

79  Posteriormente será mais bem explicada esta situação quando for analisada a evolução do número de bolsas 

no programa Bolsa de Trabalho da PROEST/UFS até os dias atuais. 
80 Cf.  Behring (2008). 
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constantemente tomadas para evitar que o Programa seja extinto, deixando de atender 

estudantes que não teriam outra chance de concluir seus estudos se não fosse pelo suporte do 

Programa” (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO DA PROEST, 2001 a 2004, p. 50). Neste 

período (2001, 2002, 2003, 2004) foi investido no PRU, respectivamente, R$125.663,17; 

R$130.365,44; R$168.480,00 e R$135.063,00
81

. 

A tabela abaixo irá mostrar melhor a evolução dos recursos destinados à assistência 

estudantil da UFS neste período: 

 

Tabela 3 

EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO FINANCEIRO E FÍSICO (NUMERO DE ALUNOS) 

PREVISTO E EXECUTADO NA UFS NOS ANOS DE 2000 A 2004 

META FINANCEIRA 

(PREVISÃO/EXECUÇÃO) 

% FÍSICA 

(PREVISÃO/EXECUÇÃO) 

2000 519.200,00/519.165,00 100% 1.937/1.919 

2001 575.096,00/564.229,00 98% 1.937/ 1.919 

2002 553.475,00 /553.426,00 100% 2.100 /1.919 

2003 691.702,00/ 691.700,76 100% 1.500/ 1.878 

2004 450.000,00/ 74.920,00 17% 1.909/2.100 

2005 1.644.748,00/1.620.374,00 99% 2.100/ 2.400 
FONTE: (VASCONCELOS, 2010). 

 

A tabela 3 mostra a evolução dos gastos e o número de alunos assistidos na 

assistência estudantil da UFS nos programas da CODAE, nos quais a residência universitária 

e o Bolsa de Trabalho estão entre as principais ações desenvolvidas, além de outros que 

existiam, como o Alternativa de Moradia
82

, Atendimento Jurídico, Apoio Psicológico 

(NOAPS
83

) , Plantão Social
84

 e DIASE (Divisão de Assistência ao Servidor e Estudante)
85

 .  

                                                             

81  Os relatórios analisados não dizem de onde vêm os recursos gastos com a assistência estudantil da UFS, nem 

o montante total dos gastos por categoria. Não informam se há destinação e rubricas específicas para a 

assistência estudantil. Contudo, uma das principais dificuldades colocadas nos documentos oficiais diz 

respeito a escassez dos recursos destinados a manutenção desta ação.  Verifica-se que em 1997 a LDB 
proibiu a destinação dos recursos do MEC para manter a assistência ao estudante, porém, a UFS manteve 

seus programas, mesmo de forma deficitária, utilizando-se das verbas destinadas ao custeio. 
82

  Este programa não aparece no relatório da CODAE (1993 a 1996). Acredita-se que o mesmo tenha sido criado 

depois desta data. Atualmente encontra-se desativado das ações da PROEST. O programa era executado pelo 

setor de acompanhamento acadêmico da CODAE, atendia a estudantes provenientes do interior do estado de 

Sergipe e de outros estados à procura de moradia. A CODAE cadastrava estabelecimentos e residências que 

ofereciam vagas facilitando o intercâmbio de informações, e auxiliando os contatos entre locador e locatário, 
além de divulgação do mesmo, tanto na UFS como na comunidade externa. 

83 Em 2002 o NOAPS dispunha de uma equipe bem maior que a atual, composta por 03 Psicólogas, 01 Terapeuta 

de família e Casal e 01 assistente Social. O atendimento realizado contemplava não só residentes, mas 

principalmente os funcionários da UFS (UFS - RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA CODAE, 2002). 
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A tabela 3 mostra também que nesta época os recursos destinados à assistência 

estudantil eram parcos, se comparados aos atuais, porém a UFS ainda mantinha-se com uma 

estrutura quase que nos moldes de sua criação. Os programas de assistência se mantinham de 

forma precária dependendo muitas vezes de ajuda de terceiros. Porém, até 2005 não havia 

crescimento acentuado da UFS. É a partir daí que são adotados vários mecanismos que 

favoreceram a entrada de alunos na UFS, tendo as iniciativas trazido desdobramentos para as 

demandas da universidade. 

O processo inicial da expansão gerou as primeiras preocupações da PROEST, tendo 

a mesma buscado, dentre as medidas mais importantes, realizar a revisão de seus instrumentos 

normativos
86

 perante o Conselho Superior da UFS (UFS-RELATÓRIO DE GESTÃO DA 

PROEST, 2005, p. 78), além de reorganizar os programas existentes à época de acordo com a 

finalidade de cada um: Assistência (plantão social, isenção de taxas, isenção PSS, Bolsa 

Residência, Bolsa Alimentação, Bolsa Trabalho, Acompanhamento do Desempenho 

Acadêmico); Orientação (Alternativa moradia, Aulas particulares, NOAPS e Recepção 

estudantes) e Integração (PEC-G estrangeiros Convênios Voluntariado Estudos)
87

. 

Uma saída no mínimo questionável encontrada pela PROEST para suprir as lacunas 

do PRU foi a criação de um projeto de “inclusão social” intitulado “Adote uma residência”, 

junto à SOUFS (Sociedade dos Amigos e Ex-Alunos da UFS) e ao Instituto Luciano Barreto 

Junior. Através do convênio UFS/SOUFS/ILBJ, de 31/10/2005, foram abertas mais duas 

residências.  (UFS-RELATÓRIO DE GESTÃO DA PROEST, 2005). Essas estratégias 

mostram-se de acordo com as premissas postas pelos organismos internacionais, a fim de 

implementar processos de financiamento do ensino superior público que integrassem as 

parcerias público-privado, o autofinanciamento e etc. 

                                                                                                                                                                                              

84  O plantão social era considerado um programa da PROEST desenvolvido pelos assistentes sociais, sendo 

extinto em 2007. Porém, as ações que o mesmo realizava continuam sendo desenvolvidas, já que fazem parte 

das atribuições dos profissionais de Serviço Social. 
85  Até 2004 a DIASE estava sobre a responsabilidade da PROEST, prestando um atendimento sistemático aos 

usuários da assistência estudantil, os quais tinham prioridade no atendimento à saúde em relação aos demais 

alunos. Contudo, a partir desta época a DIASE passou para a Gerência de Recursos Humanos, havendo um 

redirecionamento de suas ações mais para o atendimento ao servidor que aos estudantes assistidos pelos 

programas da PROEST. Atualmente os alunos são atendidos, mas não é obrigado a DIASE prestar este 

atendimento, o que deve ser feito prioritariamente na comunidade onde o aluno reside. Porém, em caso de 

urgência o setor presta os primeiros atendimentos e encaminha os alunos em geral para uma unidade mais 

próxima ou mesmo para o Hospital Universitário.  
86  Em 2005 o programa Bolsa de Trabalho foi modificado pela  Resolução 12/2005/CONSU e no ano seguinte 

foi a vez dos programas Bolsa Viagem e Residência Universitária, os quais passaram a ser regulamentados 

pelas Resoluções 04/2006/CONSU e 25/2006/CONSU, respectivamente. 
87  Idem. 
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Além disso, diante de um contexto que apontava para a expansão das ações 

realizadas na UFS, especialmente com o início da proposta de criação dos campi no interior, a 

PROEST buscou informatizar alguns procedimentos, por meio da criação de um sistema que 

permitisse realizar um acompanhamento das ações de forma mais integrada com os demais 

setores da UFS (CODAE/RESUN/CPD/DAA e etc). O quadro abaixo permite visualizar 

melhor esta situação na PROEST, como se observa com o número de excedentes existentes 

nos programas. 

 

TABELA 4 

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ALUNOS DA UFS PELOS PRINCIPAIS 

PROGRAMAS DA PROEST NOS ANOS DE 2001 A 2004 (ALUNOS 

ATENDIDOS/DEFERIDOS/EXCEDENTES NOS PROGRAMAS) 

Programa/Ano 2001 2002 2003 2004 

Bolsa de 

Trabalho 

Alunos 

atendidos= 86; 

Deferidos= 62; 

Excedentes=40 

Alunos 

atendidos=86; 

Deferidos= 32 

Excedentes= 0 

Alunos 

atendidos= 86; 

Deferidos= 86; 

Excedentes=0 

Alunos 

atendidos= 95; 

Deferidos= 62; 

Excedentes=40. 

Total de alunos 

atendidos 
148 118 172 157 

Bolsa Residência 

 

Alunos 

atendidos=108 
(18 núcleos) 

Deferidos= 18; 

Excedentes=13 

Alunos 

atendidos=115 
(19 casas) 

Deferidos= 46; 

Excedentes=0 

Alunos 

atendidos= 109 

Deferidos= 40; 
Excedentes=09 

Alunos 

atendidos=140 
(20 casas); 

Deferidos= 37; 

Excedentes=32 

Total de alunos 

atendidos 
126 161 140 145 

FONTE: Relatórios de Atividades da CODAE (2001, 2002) e de Gestão da PROEST (2001 a 

2004). 

 

A tabela 4 mostra a demanda potencial dos alunos que procuram os dois principais 

programas de assistência estudantil da UFS. Nesta verifica-se que no período de 2001 a 2004 

houve uma demanda significante nos programas analisados, em especial no PRU, o qual, com 

exceção de 2002, manteve um número que pode ser considerado alto de excedentes. Vemos 

que não houve mudanças registradas no PRU, sendo que o diferencial foi o aumento no valor 

da bolsa alimentação, que passou de R$ 558,72 em 2002 para R$ 680,00 dois anos depois 

(2004). 

Verifica-se que em 2003 o número de residentes atendidos foi inferior ao ano 

anterior - somente 140 alunos - sofrendo um pequeno aumento em 2004 para 145 (inferior a 

2002, que atendeu 161). 
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Já no Bolsa de Trabalho, segundo o mesmo Relatório da PROEST, somente  houve 

excedentes na seleção de 2004 (das 62 solicitações deferidas apenas existiam vagas no 

programa para 40 bolsistas), algo não comum nos dias atuais, quando a procura vem 

superando as dos demais programas da PROEST, como será mostrado mais a frente. 

Segundo o Relatório de Atividades da CODAE, (2001 a 2004) “geralmente a oferta 

de vagas é menor que o número de alunos requerentes” (p. 08). Os alunos que tem 

solicitações deferidas sem vaga vão sendo inseridos no programa ao longo do semestre, assim 

que as vagas vão surgindo.  

Verifica-se, nos períodos analisados, que as demandas dos alunos pelos programas 

citados não foram atendidas em sua totalidade. O Programa Bolsa de Trabalho, que funciona 

com cadastro de reserva em virtude da alta rotatividade, tem natureza diferenciada, por exigir, 

em troca do direito a assistência, a realização de trabalho nos setores da UFS. Esta é uma 

forma de política compensatória e discriminatória, pois o aluno que não dispõe de condições 

de se manter na universidade precisa trabalhar para poder estudar. 

Mesmo assim “a demanda pelos programas de assistência e particularmente pela 

Bolsa de Trabalho vem aumentando gradativamente a cada semestre” (UFS-RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES DA CODAE, 2001-2004, p. 07), sendo uma das formas de permanência 

dos alunos atendidos na assistência estudantil.  

Uma análise do perfil do aluno bolsista de trabalho nesta época revela quem são os 

demandantes deste serviço. São provenientes de famílias que apresentam as seguintes 

características: 

 

 (...) desestruturação emocional e financeira [...]; alunos cujas famílias são chefiadas 

por mulheres sozinhas ou separadas, cuja renda é insuficiente para a manutenção da 
família; famílias de pais subempregados ou desempregados que sobrevivem fazendo 

biscates e não conseguem retornar ao mercado formal de trabalho pela faixa etária, 

baixa escolaridade e qualificação profissional; famílias cujos membros não têm 

renda formal e a bolsa de trabalho é a esperança de se configurar como rendimento 

fixo; famílias com problemas de saúde, geralmente alcoolismo e esquizofrenia de 

alguns membros, o que consequentemente interfere no rendimento acadêmico do 

aluno (UFS-RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CODAE, 2001 A 2004, p. 07-

08). 

 

A situação acima descrita revela uma condição perversa que a assistência estudantil 

da UFS até hoje não consegue superar, visto que há muitas críticas ao Bolsa de Trabalho, 

considerado como um espaço de utilização de mão de obra barata, que contribui para a 

negação do direito a assistência gratuita e de qualidade no lugar de realizá-la. Esta realidade 
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não é peculiar a UFS, mas consiste numa estratégia que as IFES encontraram para suprir a 

histórica escassez de servidores técnico-administrativos.  

Mesmo com todos os obstáculos relacionados até aqui, considera-se que a assistência 

estudantil da UFS continua sendo uma das principais formas de estudantes oriundos de 

famílias com precárias condições financeiras obter a formação profissional em uma 

universidade pública. O que se pretende esclarecer é que, sendo a assistência estudantil no 

Brasil um direito assegurado em lei, pouco conseguiu avançar, como podemos visualizar com 

os exemplos apresentados. 

O histórico exposto objetivou apresentar um retrato da assistência estudantil da UFS 

antes da expansão ocorrida, cujo marco é o ano de 2004. Nesta época uma análise das 

principais dificuldades descritas no Relatório de Atividades da CODAE (2001 -2004) é assim 

sintetizada nos documentos oficiais
88

: 

 

 Ausência de um projeto de intervenção que amplie as condições infraestruturais 

de apoio aos estudantes; 

 Inexistência de verbas específicas destinadas, na matriz orçamentária do MEC 

(Ministério da Educação e Cultura), para as Universidades; 

 Dificuldade para atender a todos os requerentes, devido ao número restrito de 

vagas nos programas; 

 Escassez de recursos humanos e materiais (equipamentos de informática 

obsoletos) para operacionalização dos programas; 

 Caráter assistencialista da assistência ao estudante, possibilitando a negação dos 

direitos aos estudantes da UFS. 

 Inexistência de uma política interna, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, de 

valorização do servidor; 

 

Após esta análise fica mais fácil perceber os elementos que incidem sobre esta 

política e seus principais desafios frente ao processo de expansão colocado em evidência a 

partir de 2004, quando tem início o governo Lula. 

 

3.3  A Política de Assistência Estudantil da PROEST pós 2004 

 

                                                             

88 Fonte: Relatório de Ações Desenvolvidas pela Coordenação de Assistência ao Estudante de 2001 a 2004. 
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Durante o governo Lula, foi sustentada a premissa de que a educação superior estava 

e está inserida no setor de serviços não exclusivos do Estado. Assim, naturaliza-se a alocação 

de verbas públicas para as instituições privadas e o financiamento privado para instituições 

públicas, diminuindo-se as barreiras entre o público e o privado (LIMA, 2007). 

Em fins de 2004, o Ministério da Educação apresentou para discussão pública um 

anteprojeto de reforma da educação superior que se revelou extremamente polêmico, haja 

vista, o volume e a diversidade das manifestações críticas e das propostas de modificação a 

que deu origem. A reforma buscava enfrentar três desafios fundamentais: a modernização do 

sistema, o efetivo aprimoramento da qualidade da educação brasileira em todos os níveis, 

graus e modalidades e a democratização do ensino, promovendo a inclusão social
89

. 

Fruto destas discussões deu-se início a um conjunto de iniciativas baseadas num 

discurso de “democratização” do ensino superior, parametrando as propostas mais ousadas da 

Reforma Universitária, materializadas no PROUNI, EAD, FIES, REUNI, PNE (2010 a 2020) 

e PNAES. Neste, o processo de expansão revela as contradições inerentes à política de 

assistência estudantil. 

As contradições devem ser concebidas como o motor do movimento dialético
90

. Sem 

elas, a realidade fica reduzida a uma única totalidade, fechada e inflexível; contudo, tomada 

como unidade do diverso, a totalidade passa a pressupor as mediações, que são conexões 

necessárias a serem feitas entre a realidade e o objeto estudado. Com base nisso, os dados 

avaliados nos documentos oficiais da UFS foram analisados na perspectiva das contradições e 

mediações no processo de garantia de direitos de uma política em construção. Parte-se da 

concepção de que as questões relacionadas ao direito à educação não se limitam ao acesso às 

IFES, mas necessitam também de ações governamentais eficientes no sentido de implementar 

e implantar políticas educacionais que ofereçam condições de permanência, diminuição da 

retenção de vagas e redução das taxas de evasão dos discentes.  

Uma análise do quadro panorâmico da UFS no ano de 2004, revela os pontos 

potenciais que deveriam ser alvo da nova política governamental formatada pelo governo 

Lula para o Ensino Superior, especialmente para as universidades públicas federais. Estes 

                                                             

89 O Projeto de Lei N.º 2.546/2003 foi criado para este fim, o qual estabelece parceria entre o público e o 

privado. Este projeto fornece a base legal para a criação do PROUNI - Programa Universidade Para Todos, 

apresentado em 16/2/04 pelo Ministério da Educação (MEC), possibilitando que sejam transferidos recursos 

públicos para a rede privada de ensino. 
90 Neste sentido, justifica a escolha da tradição crítico-dialética como fundamento teórico mais adequado a 

fornecer subsídios para análise dos fenômenos sociais, auxiliando na busca de explicações coerentes, lógicas 

e racionais para os fenômenos na passagem das formas inferiores às superiores, portanto, é uma concepção 

que se baseia na interpretação dialética do mundo (TRIVIÑOS, 1987).  
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elementos incidiram sobre as demandas inerentes à assistência estudantil. Dentre eles se 

destacam:  

a) Necessidade de expansão e interiorização do ensino público superior diante do 

crescimento exacerbado do ensino privado;  

b) Necessidade de ampliação das vagas e das matrículas, dentre outras iniciativas 

voltadas para o acesso a universidade; 

c) Necessidade de criação de cursos em áreas estratégicas, a exemplo das 

engenharias, tecnologia, saúde e artes; 

d) Necessidade de preenchimento das vagas do corpo docente, tanto nos cursos já 

existentes, como nas áreas novas a serem criadas, bem como da qualificação 

exigida em padrão nacional e internacional na infraestrutura dos campi 

universitários. 

 

No caso da UFS, além destes pontos, considerou-se que “a Cidade Universitária Prof. 

José Aloísio de Campos e Campus da Saúde João Cardoso do Nascimento Júnior eram 

insuficientes para atender às necessidades das atividades acadêmicas de então, e, portanto, 

mais ainda de comportar expansões sem significativos investimentos” (UFS- RELATÓRIO 

DE GESTÃO, 2004-2012, p. 12). 

Mesmo antes do REUNI, a UFS já havia iniciado um processo de expansão
91

. Porém, 

com a implantação do programa, em 2008, quando todas as IFES aderiram a proposta lançada 

pelo governo, aumentou a pressão sobre a assistência estudantil, a qual já vinha padecendo 

com a ausência de recursos suficientes para cobrir as demandas que chegavam à PROEST.  

Na UFS, para atender as diretrizes da política de educação superior do Brasil, foram 

criadas cinco ações: 1º) transformação da Universidade Federal de Sergipe numa universidade 

multi campi; 2º) instituição do Núcleo Regional de Competência Científica e Tecnológica em 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis, NUPEG, em parceria com a PETROBRAS
92

 e Agência 

                                                             

91  Nesta época procedeu-se um conjunto de ações voltadas para a melhoria nas estruturas físicas nos quatro 

campi da UFS, favorecendo o processo de expansão da instituição, a exemplo dos investimentos de R$ 1,5 

milhão de reais na compra de livros para estruturação da BICEN (Biblioteca Central); expansão das vagas e 

dos cursos na graduação, aumentando em mais 39% as vagas em relação ao ano anterior (2.915 em 2006 para 

4.070 em 2007) e integração a UAB (Universidade Aberta do Brasil) na qual foram ofertadas mais 2.250 

vagas para a graduação (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO, 2007, p. 12). 
92  Sergipe é o quinto maior produtor de petróleo do Brasil, representando 2% da produção nacional, e o segundo 

do Nordeste, respondendo por 26,7% da região. Em 2011, a produção alcançou 2.438 mil m³. Por meio do 

NUPEG a PETROBRAS irá realizar todo o processo de refinamento do petróleo em Sergipe, sendo 

fundamental esta parceria com a UFS. A PETROBRAS estima que Sergipe se tornará, nos próximos quatro 

anos, o maior produtor de petróleo do Norte e Nordeste. A bacia Sergipe-Alagoas vive a expectativa de 
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Nacional de Petróleo (ANP); 3º) implantação do Centro de Educação Superior à Distância 

(CESAD) para a Universidade Aberta do Brasil (UAB); 4º) aumento no número do corpo 

docente e dos discentes e 5º) Criação de políticas inclusivas
93

, tendo em vista o histórico de 

insensibilidade quanto às necessidades de segmentos sociais excluídos do acesso ao ensino 

superior
94

.  

O discurso que permeou este processo de expansão traduz a proposta inicial 

parametrada no governo Lula para as universidades, qual seja: 

 

A inserção social através da educação tem sido a grande meta da instituição. Nesse 

sentido a UFS se somou ao Plano de Expansão do Governo Central implantando 

campus nas cidades de Itabaiana e Laranjeiras. Aderiu ao ensino de 3º grau a 

distância e instaurou-o beneficiando a população dos municípios mais distantes da 

cidade de Aracaju. Ampliou também, no Campus de São Cristóvão, o número de 

cursos e vagas ofertadas (UFS - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, 

2007, p. 43). 

 

Contudo, deu-se uma segunda etapa, que começa ainda dentro deste período e o 

ultrapassa. Em 2007, foi enviado e aprovado o Plano de Reestruturação e Expansão da 

Universidade Federal de Sergipe para o período de 2008 a 2012 (REUNI-UFS), que teve 

como objetivo “criar condições para a ampliação do acesso e permanência dos estudantes de 

graduação, para a elevação do nível de qualidade dos cursos e para melhor aproveitamento da 

estrutura física e de recursos humanos existentes na UFS” (UFS - RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2007, p. 22).  

Na UFS, conforme os documentos oficiais da época, a proposta de expansão seguiria 

as mesmas determinações estipuladas pelo REUNI para as demais IFES: 

 

As principais diretrizes da proposta apresentada pela UFS ao Ministério da 

Educação são: redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 

                                                                                                                                                                                              

quintuplicar sua produção nos próximos anos, saltando de 40 para 200 mil barris de petróleo/dia. Dessa 

forma, seguramente o petróleo continuará a ser, pelo menos nos próximos 30 anos, uma das principais 

âncoras da economia sergipana. 
93  Em 2008 é aprovado o Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Sergipe (Resolução 

080/2008 do CONEPE); em 2009 o P.A.A.F. – Programa de Ações Afirmativas da UFS - modificou as 

formas de ingresso na universidade, levando em conta as demandas da sociedade, as políticas públicas e os 

programas do Governo Federal.  O Programa de Ações Afirmativas tem como finalidade a inclusão de alunos 

de condições sociais mais vulneráveis na universidade, possibilitando que eles possam ter acesso aos cursos 

mais concorridos oferecidos na instituição. Porém, o primeiro vestibular com reserva de vagas ocorreu em 

2010. Neste, 50% das cadeiras foram designadas para estudantes de escolas públicas municipais, estaduais ou 
federais. Destas, 70% são reservadas a estudantes que se autodeclarem pardos, índios ou afrodescendentes, 

correspondendo a 35% do total de vagas. Cada curso de graduação oferta, ainda, uma vaga para candidatos 

portadores de necessidades educacionais especiais (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO, 2007). 
94  Idem. 
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vagas de ingresso, especialmente no período noturno; ampliação da mobilidade 

estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que 

possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de 

créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de 

educação superior; revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 

graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 

constante elevação da qualidade; diversificação das modalidades de graduação, 

preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e especializadas; 

ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; articulação da graduação 
com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica (UFS - 

RELATÓRIO DE GESTÃO, 2007, p. 22).  

 

Imbuída num novo discurso, a última Reforma Universitária projetada completou um 

ciclo de expansão do ensino superior delineado conforme orientações dos organismos 

multilaterais, tendo sido definido um modelo de universidade que abraçasse as demandas 

inerentes ao processo de expansão do capital, materializada no REUNI. Este programa chega 

à UFS e, supõe-se, às demais IFES, agora com um discurso que se funda numa pretensa 

“inclusão social” a ser conquistada por meio do acesso a universidade. Na UFS a chegada do 

REUNI foi aclamada da seguinte forma: 

 

O ano de 2007 ficará marcado como um dos mais importantes da história recente da 

Universidade Federal de Sergipe por conta de sua adesão ao Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que visa 

criar condições para a ampliação do acesso e permanência dos estudantes de 

graduação, para a elevação do nível de qualidade dos cursos e para o melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos (UFS - RELATÓRIO DE 

GESTÃO, 2007, p. 13). 

 

Este processo de expansão da UFS toma parte no contexto de mudanças no âmbito 

da educação superior, especialmente após a reforma universitária ocorrida durante o Governo 

de Lula, em 2006. Mas também responde aos anseios políticos locais, tendo em vista colocar 

em ação em Sergipe metas nacionais de desenvolvimento econômico do estado. Segundo 

dados do site
95

 do governo do estado de Sergipe, a partir de 2007 as políticas públicas do 

nosso estado seguiram três linhas fundamentais de ação: a) Retomada do planejamento; b) 

Criação de condições para a modernização do estado e de um novo horizonte de 

oportunidades para a população sergipana; c) Inserção de Sergipe no movimento de 

transformação econômica e social do Brasil.  

A expansão, associada ao discurso de democratização, possibilitou que na UFS, em 

2009, antes da implantação do PAAF (Programa de Ações Afirmativas) alunos oriundos de 

escola pública pudessem concorrer de forma diferente ao acesso as vagas dos cursos, 

                                                             

95 Disponível em: http:  www.seed.se.gov.br arquivos sergipe-inclusaosocial.pdf . Acesso em 10/06/2013.  
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inclusive aqueles mais concorridos. Uma pesquisa realizada após a adoção das ações 

afirmativas mostrou que até 2009 os cursos mais disputados tinham uma baixa participação de 

alunos oriundos de escola pública. Em cursos como Direito e Medicina, por exemplo, 

considerados historicamente como os mais procurados pelos alunos de escola privada, 

somente 2% e 3% dos aprovados eram oriundos de escola pública, enquanto 98% e 97%, 

respectivamente, eram egressos de escolas particulares. Em 2012 os mesmos cursos citados 

dispunham de 50% de alunos de escola pública e 50% de escola particular (UFS - 

RELATÓRIO DE GESTÃO, 2004 a 2012, p. 08). 

Mesmo não tendo aqui a intenção de polemizar se as cotas são ou não medidas 

importantes para a democratização do acesso à educação superior, ressaltamos que o 

problema, no âmbito do acesso a universidade, não se relaciona tão somente ao elitismo, mas 

ao quadro geral da educação pública no Brasil, a qual historicamente padece de investimentos 

e maior qualidade, sendo esta prioridade algo urgente e necessário, não só na universidade, 

mas também nas escolas públicas, onde a degradação é ainda maior. Isso também significa 

uma mudança na forma de ingresso nas IFES, pois o ensino das escolas privadas tem 

possibilitado somente a preparação para a aprovação nos vestibulares ou no Exame Nacional 

de Ensino Médio - ENEM, sem que seja permitida uma visão crítica do modelo de ensino do 

país, exclusivamente voltado para o mercado de trabalho. Queremos evidenciar que com a 

reserva de vagas um número maior de alunos que chegam à UFS, mesmo conseguindo uma 

vaga na universidade, encontra-se em desvantagem, por trazer um déficit em relação aos 

demais, sendo necessária uma maior atenção em relação às ações voltadas para a 

permanência. 

Em Sergipe, o Censo da Educação
96

 de 2010 mostrou o número de pessoas residentes 

que frequentavam o ensino superior (graduação), correspondente a 65.959 mil pessoas, sendo 

que destas 24.696 mil estavam em universidades públicas e 41.263 em faculdades 

particulares, ou seja, quase o dobro da primeira. Contudo, na mesma época, do total de 

102.394 pessoas que haviam concluído a graduação, 43.951 se consideravam de cor branca, 

7.195 de cor preta, 1.672 de cor amarela, 49.223 de cor parda e 353 se consideravam do grupo 

étnico indígena (IBGE, 2010).  

O censo do IBGE mostra que a população sergipana, em 2010
97

, era de 2.068,017, e 

que desta população total, apenas 3,18% conseguiram adentrar a universidade. O que os dados 

                                                             

96  Disponível em: www.se.gov.br/userfiles/.../educação.pdf. Aceso em 20/06/2103. 
97  Disponível em: http://censo2010.ibge/cidadesat.gov. Acesso em: 20/06/2013. 
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acima mostram é que, em Sergipe, no ano de 2010, apenas 65.959 (23,82%) pessoas, das 

276.900 que estavam em idade de cursar o ensino superior, conseguiram entrar na 

universidade. 

Mas isto não é bem novidade, já que no Brasil, a grande maioria dos jovens é 

excluída drasticamente do ensino superior. O contingente atual de 6,4 milhões de brasileiros 

ainda representa apenas 15% da população com idade entre 18 e 24 anos que conseguiu 

ingressar nesse nível de ensino no país (ANDIFES, 2012).  Estes dados colocam o Brasil num 

patamar distante em relação a países como Chile, Venezuela, Bolívia e etc., o que nos permite 

compreender as metas do REUNI em relação à expansão, com as quais a UFS vem se 

comprometendo, mesmo que para isso tenha que fechar os olhos para os déficits acumulados 

ao longo dos anos. 

É neste contexto que a única universidade pública do estado de Sergipe recebe a 

proposta mais engenhosa do governo Lula, desenhada para a expansão do ensino superior 

público, utilizando-se do discurso da educação como instrumento de “alívio” da pobreza no 

país, por isso democratizante.  Com o REUNI, a UFS intensificou o processo de expansão já 

iniciado, viabilizado inicialmente por convênios estabelecidos com outras instituições, 

conquistados por meio da força política possibilitada pela bancada sergipana no congresso 

nacional, favorecendo a implementação de emendas ao orçamento com vistas à obtenção de 

recursos para a expansão da UFS. A continuação via REUNI se deu especialmente com a 

implantação do novo Campus da Saúde de Lagarto (2011) e modernização do campus de São 

Cristovão.  

Para Leher (2004, p. 870/871):  

 

O governo de Lula da Silva, por estar envolto por uma aura de esquerda, pode dar 

nova forma à agenda neoliberal, tornando-a mais opaca e difícil de ser analisada e 

combatida. Essa questão é crucial para o debate sobre as medidas que afetam a 

educação superior. É muito fácil se perder no mundo das manifestações fenomênicas 

em uma situação em que a fetichização das formas é mais eficaz. 

 

Não obstante um quadro de evolução dos indicadores sociais
98

 em Sergipe, o que o 

coloca num patamar de estado em desenvolvimento em relação aos demais da região nordeste, 

                                                             

98  Atualmente Sergipe possui uma população estimada em 2,1 milhões de habitantes. Desse total, 1.562.000 

pessoas – cerca de 73% – residem nas áreas urbanas e 566 mil, equivalentes a 27%, residem em áreas rurais. 
A população sergipana corresponde aproximadamente a 1,1% da população brasileira e a 3,9% da região 

Nordeste, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar) de 2011. Em 2010, o PIB sergipano 

alcançou 21,4 bilhões de reais, tendo nos setores de serviços e indústria sua principal fonte de geração de 

riqueza, representando, respectivamente, 66,8% e 28,6%. O setor agropecuário participa apenas com 4,6%. 



116 

 

é preciso indicar que o estado, mesmo sendo a unidade da federação de menor abrangência 

geográfica, tem apresentado índices alarmantes de pobreza, desigualdade social, violência, 

desemprego, dentre outras mazelas da “questão social” relevantes, quando comparado aos 

demais estados da região nordeste e do Brasil. Segundo dados divulgados pela SEIDES 

(Secretaria do Estado e Inclusão Social de Sergipe)  em 2006, no estado, havia 195.563 

famílias sobrevivendo em condições subumanas de extrema pobreza, sendo este número 

reduzido para 113.766 mil em 2011, ou seja, somente 81.797 famílias (41,8%) conseguiram 

superar minimamente as condições de exposição à fome, principalmente por meio de uma 

renda mínima assegurada pelo Governo Federal através de programas de transferência de 

renda
99

. 

Este quadro apresentado revela algo já discutido anteriormente, quando tratamos do 

discurso dos organismos multilaterais, que associa a educação ao “alivio” da pobreza. É neste 

quadro que a única universidade publica de Sergipe buscou expandir-se, por meio da 

interiorização da rede pública de ensino superior em nosso estado.  

Para Kowalski (2012, p. 61) “A expansão por meio da interiorização das 

universidades públicas gera um acréscimo discente, promove a diversificação dos perfis e 

possibilita o acesso de jovens que vivem em zonas rurais bastante afastadas dos centros 

urbanos ou ainda em outros estados”. Destaca ainda que “o incentivo à política de 

interiorização universitária é um meio de permitir que jovens que vivem no interior e que não 

têm condições de se deslocar para os grandes centros urbanos em busca do ensino superior 

possam ingressar na universidade
.
”

100
. 

Porém, o modelo atual de expansão da educação superior não garante a permanência 

de todos os alunos que dispõem de poucos recursos para concluir a formação profissional e 

assegurar que ele possa de fato mudar sua condição de vida. Além disso, o contexto atual de 

desemprego estrutural pode torná-lo mais um dentre tantos profissionais obsoletos, que não 

conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Também as prioridades que vêm sendo dadas 

pelo REUNI, voltadas para o cumprimento de metas, impossibilita que muitos alunos 

                                                                                                                                                                                              

Segundo dados apresentados pelo governo do estado a renda per capita sergipana aumentou 41% entre 2000 e 

2010, considerado acima dos demais estados nordestinos. O emprego formal expandiu-se 48% entre 2007 e 

2011, (cerca de 8,1% ao ano) e o PIB ampliou-se de 58% entre os anos de 2003 e 2011, contra apenas 42% 

registrados nos outros estados da Região Nordeste; a taxa desemprego no estado caiu de 7,4% entre 2007 e 

2012, sendo criados 33.736 empregos na capital entre 2007 e 2010, frente a 26.132 entre 2003 e 2006”. O 

IDH de Sergipe é de 0,77, considerado médio em relação aos demais estados nordestinos (Fonte: 
http:  www.seed.se.gov.br arquivos sergipe-inclusaosocial.pdf . Acesso em 10/06/2013).  

99  Idem.  

 
100 Idem. 
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consigam formar-se, pois o modelo pouco contempla ações de assistência estudantil, como 

será mostrado: 

 

A equivocada percepção de que a educação se configura como um gasto abre espaço 

para a intervenção eficiente da mão “invisível” do mercado, que resulta na 

diminuição dos esforços do Estado em aumentar de forma significativa os recursos 

para IFES e fomentar a democratização do ES [Ensino Superior], diferentemente do 

pregado como expansão universitária que vem significando uma expansão 

quantitativa (KOWALSKI, 2012, p. 68). 

 

Na UFS, no final de 2008, depois da adesão ao REUNI, a Reitoria foi ocupada por 

grupos de manifestantes compostos por alunos assistidos pela PROEST. Diferente da 

expansão aclamada pelo REUNI, defendia-se a ampliação da educação superior, porém, que 

ela seja pública, gratuita e de qualidade, sendo assegurada de forma igualitária a todos os 

cidadãos. As propostas e ações de expansão atual vêm engolfadas na lógica do produtivismo, 

eficiência e eficácia, comprometendo o papel que a universidade deve desempenhar na 

sociedade - no que se refere à formação de indivíduos críticos, propositivos e empenhados por 

um tipo de sociedade justa e igualitária. 

A reforma nas IFES vem sendo pautada numa visão parametrada na expansão física, 

acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior, sendo a denominada “inclusão” 

a tendência majoritária dos discursos políticos e das legislações sociais. Segundo a avaliação 

oficial: 

 

 (...) a UFS avançou, em 2007, no processo de inclusão social, com o crescimento do 

número de vagas ofertadas nos cursos de graduação e pós-graduação [...], criação da 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento de suas atividades, quer seja do ponto 

de vista da atualização do parque tecnológico como também da adequação dos 

espaços físicos (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 2007, p. 11). 

 

Como podemos observar o REUNI é o programa que pretende convencer os órgãos 

superiores das instituições a se comprometerem com expansões da ordem de 100% no número 

de ingressantes e de 200% no das matrículas (CADERNOS ANDES, 2007). Na UFS, este 

processo teve êxito, conforme se observa com o crescimento das matrículas já no primeiro 

ano de criação do REUNI, sendo que no ano posterior esse crescimento se deu de forma ainda 

mais elevada.  

No período posterior a 2004, mesmo antes da implantação do REUNI, a UFS adotou 

medidas para facilitar o acesso ao ensino superior. Em 2006 a Secretaria de Educação do 

Estado de Sergipe custeou o pagamento das taxas de vestibular dos alunos da escola pública. 
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Estas iniciativas favoreceram o acesso de alunos de escolas públicas ao ensino superior, 

fazendo com que na UFS, dos 4.031 (quatro mil e trinta e um) candidatos classificados, 

34,40% fossem da Rede Pública Estadual de Ensino (EPE). Segundo informações coletadas 

em documentos oficiais da UFS, para colocar em ação as demandas do REUNI, o qual prevê 

o desenvolvimento visando o apoio ao estudante (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 2007, 

p. 223-224). Nesta época, conforme o mesmo Relatório foram realizadas as seguintes ações: 

 

a) reestruturação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; 

b) desenvolvimento dos programas de assistência; 

c) revisão das instruções normativas pertinentes aos programas de assistência; 

d) elaboração de projetos de inclusão social; 

e) ampliação dos núcleos de residência universitária; 

f) reestruturação dos programas de orientação ao estudante; 

g) ampliação dos convênios e parcerias para programas de interação estudantil; 

h) realização de diversos eventos culturais e esportivos; 

i) publicação de edições do Caderno do Estudante; 

j) ampliação e reforma do Restaurante Universitário. 

 

Tais iniciativas foram pensadas no sentido de atender as demandas oriundas do 

processo de expansão (que teve início ainda em 2004) e de acesso à universidade. As 

mudanças que afetaram diretamente a política de assistência ao estudante podem ser assim 

sumariadas: a) a expansão como atração de alunos do ensino médio; b) a criação de cursos 

noturnos; c) a criação de novos campi no interior do estado; d) a inclusão social e as políticas 

afirmativas; e) o Programa de isenção de Taxa de vestibular; f) maior divulgação dos serviços 

prestados pela PROEST; g) a criação do PNAES nas IFES, dentre outras coisas
101

. 

O processo de expansão e interiorização da UFS, especialmente após o REUNI, vem 

mudando radicalmente a estrutura e abrangência de suas ações. Expandiu-se para outros 

municípios, apresentando uma estrutura mais adaptada as exigências impostas para a 

educação superior, buscando a todo custo atender os padrões delineados pelo programa de 

expansão criado no governo Lula. Para tanto, foi investido um montante de recursos
102

 

                                                             

101 Idem. 
102 Os dados do “Catalogo de Obras” da UFS (2004-2012) revelam os pontos potenciais onde foram priorizados 

os investimentos, já realizados na primeira fase da expansão, além de outros ainda em processo de 
concretização, “incluindo as reformas, ampliação, revitalização e construção, as quais ultrapassam a soma de 

R$ 47.959.788,77, representando um total, também aproximado, de 281.085,39m2 de área construída”.  

Além destas obras a UFS, no fim de 2012, estava com outras 20 em andamento, “representando um 

investimento de R$107.253.080,86; 11 obras em processo de licitação e 10 projetos em andamento, com 
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elevado em áreas estratégicas para atender os anseios do REUNI voltados mais para a 

construção de prédios do que para a criação de ações voltadas para a melhoria na qualidade da 

educação. Assim os problemas mais antigos vão se somando àqueles trazidos coma expansão 

desordenada possibilitada pelo REUNI na UFS. 

Porém, esta situação é pouco destacada pelos gestores sendo uma tônica nos 

discursos oficiais dos mesmo que a UFS vive em um dos seus melhores momentos. Este vem 

sendo representado por meio das metas alcançadas previstas pelo REUNI. O alcance destas 

metas possibilitou que a UFS recebesse o título de “Centro de Excelência”, passando a 

instituição a ser reconhecida internacionalmente, como se observa com os treços destacados 

em documentos oficiais: 

 

Em 2011, vários fatores contribuíram para a construção da imagem da Universidade 

Federal de Sergipe como centro de excelência em ensino, pesquisa e atividades de 

extensão. Devemos enumerar algumas: as excelentes avaliações de vários de nossos 

cursos de graduação, tanto no exame nacional de cursos (ENADE) com notas 

máximas e destaques nacionais obtidos pelos cursos de Medicina, Nutrição e 

Zootecnia; as notas máximas obtidas em processos de credenciamento ou 
recredenciamento dos cursos de Geografia e Arqueologia; a reafirmação do curso de 

Direito como o melhor, em termos nacionais, medido pelo desempenho dos egressos 

no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e, finalmente, a menção da UFS entre 

as melhores universidades da América Latina no Web World Universities e QS 

University Ranking (UFS - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2011, p. 

16). 

 

Para atingir as metas do REUNI previu-se a disponibilização de recursos financeiros 

na ordem de R$ 55.887.648,75 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, 

seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para investimento e de R$ 

25.107.519,65 (vinte e cinco milhões, cento e sete mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta 

e cinco centavos) para custeio/pessoal, sendo o último incorporado ao orçamento da 

instituição somente após o cumprimento das metas estabelecidas (UFS - RELATÓRIO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2011). 

Uma avaliação do plano de expansão previsto pelo REUNI para a UFS, concluído 

em 2012, no tocante à ampliação do número de vagas, mostra um resultado plenamente 

satisfatório. O crescimento das vagas entre 2004 e 2012 foi da ordem de 174%, o que 

representa mais de 2,5 vezes o número de vagas encontradas em 2004 (UFS - RELATÓRIO 

DE GESTÃO, 2004-2012, p. 85). Contudo, após este processo o desafio da UFS é criar 

                                                                                                                                                                                              

investimentos estimados em R$ 65.536.359,88 e R$ 45.591.547,17, respectivamente” (UFS - CATÁLOGO 

DE OBRAS, 2004, 2012, p. 08). 
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estratégias que favoreçam a qualidade da educação, associada a uma política de inclusão 

social que permita a permanência dos alunos oriundos do sistema de cotas na universidade. 

Mas observe que os investimentos realizados priorizaram a ampliação e 

modernização
103

 do aparato da instituição
104

 dentro dos moldes exigidos pelo projeto de 

expansão e de reforma da educação superior, sendo exigido por outro lado um processo 

intenso de racionalização dos gastos públicos, especialmente para alguns setores da UFS, a 

exemplo da assistência estudantil, tendo consequências negativas para o atendimento das 

demandas dos alunos alvo dos programas sociais executados pela PROEST. 

A expansão da UFS se deu por meio da criação de novos pólos (os quais são 

hierarquicamente subordinados ao campus de São Cristovão) ao invés de serem criadas novas 

universidades públicas. Também ocorreu num momento de proliferação de faculdades 

privadas no estado, continuando a UFS como a única universidade pública de Sergipe. Porém, 

não se pode deixar de destacar que a criação de novos campi da UFS significou uma maior 

possibilidade para que parcelas significativas de jovens do interior do estado pudessem ter 

acesso à educação superior gratuita. O grande desafio é que eles possam concluir a formação 

profissional em meio a tantas dificuldades encontradas durante este processo de formação.  

Mesmo assim, o Plano de Expansão da UFS 2004-2008 apontava como meta a ser 

alcançada com o REUNI, conforme o Relatório de Gestão da UFS de 2007: ampliação da 

oferta dos cursos de graduação diurnos e especialmente os noturnos, oportunizando a inclusão 

social duradoura e a diminuição da desigualdade social e regional, ao formar profissionais, 

professores e pesquisadores; complementar sua oferta de ensino de graduação por meio da 

implantação de cursos em áreas relativamente pouco contempladas na sua oferta atual, como 

as de Engenharia e Artes (p. 31).  

                                                             

103 As principais realizações em termos de inovação tecnológica que ocorreram na UFS se deram através da 

criação: a) do Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia (CINTEC) - Portaria N.º 938, de 01 de 

novembro de 2005. É a principal instância de execução da política institucional para a proteção e 

transferência de tecnologia da Propriedade Intelectual na UFS, tendo como finalidade principal dar suporte 

aos pesquisadores da UFS no processo de patenteamento de inventos, produtos e processos gerados nas 

atividades de pesquisa; b) o Núcleo Regional de Competência em Petróleo e Gás (NUPEG), o qual, por meio 

do Projeto UFS/PETROBRAS tem como objetivo promover a vinculação institucional, potencializando a 

realização de pesquisas e formando pessoas para o desenvolvimento de atividades vinculadas às áreas de 

petróleo, gás e energia (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 2004-2012). 
104 Atualmente a estrutura física da UFS abrange, além da sua sede central no município de São Cristóvão, os 

campi: Alberto de Carvalho em Itabaiana, de Laranjeiras e de Ciências da Saúde em Lagarto. Há, também, 
outros espaços onde são desenvolvidas atividades acadêmicas, a exemplo do Campus da Saúde (Hospital 

Universitário - HU), no município de Aracaju e o Campus Rural, utilizado pelos cursos da área de Ciências 

Agrárias no município de São Cristóvão. 
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Contudo, obervando a realidade da assistência estudantil da UFS, iremos mostrar que 

esta meta qualitativa ainda não foi alcançada, mas se deu o aumento no quantitativo de alunos 

matriculados nos cursos diurnos e noturnos, além de um maior numero de graduandos com 

perfis socioeconômicos diferenciados.  

O discurso inicial era de que entre 2008 e 2012 haveria uma grande mudança na 

dinâmica acadêmico-pedagógica da UFS, com a modernização de currículos e das práticas 

pedagógicas, com novos itinerários formativos, maior mobilidade estudantil e uma política de 

inclusão social mais estruturada e eficaz. Observando hoje, as mudanças
105

 advindas deste 

processo revelam que quantitativamente foram superadas as expectativas em relação ao 

crescimento das vagas e dos cursos previstos inicialmente no plano da UFS. O quadro abaixo 

traz a evolução do número de vagas, cursos, matrículas dos cursos presenciais da UFS 

ocorridos de 2004 a 2012. 

 

Tabela 5 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS, CURSOS (DIURNOS E NOTURNOS) E 

MATRÍCULAS NA UFS (2004 A 2012) 

Ano Matrículas/noturno Vagas Cursos 

2004 10.217 
alunos/3.018 noturnos 

2.000 58 

2005 11.651/3.310 noturnos 2.010 60 

2006 12.144/  3.907 2.915 74 

2007 14.141/4.571 4.070
106

 (+ 60%) 82 (+ 39,6%) 

2008 15.142 /5.210 4.070 93 

2009 17.187 4.455
107

 97 

2010 
20.486 

Noturno: 7.018 
4.910 104 

2011 
22.830 

Noturno: 7.948 
5.260 111 

2012 25.456/8.500 noturnos 5.490 117 

FONTE: UFS- Relatório de prestações de contas (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012). 
 

                                                             

105 Como parte destas mudanças também houve uma reestruturação dos currículos da maioria dos cursos 

oferecidos pela instituição como forma de adaptá-los de forma mais flexível conforme a nova proposta do 

REUNI. Houve um maior estimulo a mobilidade estudantil com o estabelecimento de parcerias com outras 
instituições, tanto em nível nacional e internacional.  

106 Os dados não levam em conta as vagas da EAD que foram 2.250 vagas. 
107 Um aumento de 11% em relação a 2008 e em relação a 2005 foi de 222% (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO, 

2009 e 2004-2012, p. 85). 



122 

 

Os dados da tabela 5 revelam os resultados quantitativos do REUNI na UFS em 

relação ao número de vagas, cursos e matrículas entre 2004 e 2012, superando as expectativas 

iniciais que eram: 

 

Ao final do REUNI-UFS, em 2012, espera-se uma universidade com mais de 23,3 

mil alunos nos cursos de graduação presencial; mais de 1,5 mil alunos de pós-

graduação stricto sensu; salas de aula adequadas e suficientes; corpo docente com 

elevada qualificação e atendendo à relação média de 18 alunos para cada professor; 

elevação do número de cursos noturnos para atender à demanda do aluno 

trabalhador; normas modernas que permitam a flexibilização das suas ações; 

capacidade para atender às demandas educacionais, culturais, sociais, científicas, 

tecnológicas e artísticas nos âmbitos local, regional e nacional (UFS - RELATÓRIO 

DE  PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2010, p. 14). 

 

A meta inicial era atingir 23,3 mil alunos matriculados na UFS, porém em 2012, a 

UFS registrou 31.018 alunos matriculados em 125 cursos de graduação, sendo 25.456 

distribuídos em 117 cursos presenciais e 5.562 em 08 cursos na modalidade EAD. A pós-

graduação stricto sensu totalizou 1.690 alunos, distribuídos em 46 cursos, 38 de mestrado 

(acadêmico em sua maioria e em menor proporção o mestrado profissional) e 8 de doutorado 

(UFS - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2012, p. 14). 

Como parte destas estratégias o número de professores efetivos também aumentou 

(de 461 para 1.136), sendo o quadro complementado com a contratação de 265 professores 

temporários, o que mostra o outro lado perverso desta política de expansão, que envolve a 

precarização do trabalho. Porém, com este incremento elevou-se o número de docentes para 

1.401, ou seja, um crescimento de 196% em relação ao ano de 2004. O quadro de 

funcionários técnico-administrativo da UFS aumentou para 1.154 técnicos ativos
108

. Enquanto 

isso, o número de discentes passou de 10.217 para 31.018 entre 2004 e 2012 na UFS, ou seja, 

um crescimento de mais de 216%, incluindo aí a EAD
109

 (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO, 

2004 a 2012). Também neste quesito a UFS conseguiu atingir a meta prevista pelo REUNI, 

que era de 18 alunos para 1 professor, sendo que na UFS hoje é contabilizado mais do que 

                                                             

108 Outro relatório mostra outro dado diferente do quadro funcional, ou seja, a instituição, no final de 2012, 

dispunha de 1.069 docentes efetivos, 241 temporários e 1.154 servidores técnico-administrativos em 

atividade (UFS-RELATÓRIO DE  PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2012). 
109 Atualmente, o ensino a distância da UFS, coordenado pelo Centro de Ensino Superior a Distância (CESAD), 

possui 15 polos localizados nas cidades de Arauá, Brejo Grande, Carira, Estância, Japaratuba, Nossa Senhora 

das Dores, Laranjeiras, Colônia 13 (Lagarto), Nossa Senhora da Glória, Propriá, Porto da Folha, Poço Verde, 

São Domingos e São Cristóvão. 



123 

 

isso (18,16)
110

, sendo adaptadas, para tanto, o tamanho das salas de aulas. Porém, o 

quantitativo de funcionários ainda é bastante reduzido, quando comparamos o crescimento 

das atividades geradas após a expansão, especialmente com o número elevado de alunos e 

cursos. 

Vê-se o “sucesso” do plano de expansão da UFS em muitas de suas metas. Porém, 

nos demais objetivos, os ganhos não são observáveis e no que interessa aquí, persistem os 

desafios para a tão almejada “inclusão social”, conforme será mostrado na sequência. 

É claro que o processo de expansão do ensino superior, conforme vimos 

problematizando ao longo do presente texto, imputa desafios para os diversos setores, 

programas e projetos das IES. No caso específico da assistência estudantil, de forma sintética, 

é possível situar quais as principais refrações do referido processo em sua estruturação. 

Como já mostrado na introdução e no capítulo II, a metodologia adotada para análise 

dos dados baseou-se em questões destacadas em eixos. Abaixo trataremos dos demais eixos 

pré-definidos (no total de 6).  

 

EIXO II: mudanças advindas do processo de expansão demandantes de ações da 

assistência estudantil 

 

Dentre as mudanças ocorridas com a expansão, podemos sistematizar como 

principais, tendo em vista que favorecerão a institucionalização do PNAES na UFS, as 

seguintes: 

 

 Ampliação da oferta de cursos noturnos; 

  Interiorização da universidade com a criação dos novos campi em Itabaiana e 

Laranjeiras a partir de 2006; 

 Implantação da UAB (Universidade Aberta do Brasil) na UFS em 2007; 

  Padronização dos horários de ofertas obrigatórias de disciplinas dos cursos de 

graduação preferencialmente em um único turno; 

 Aumento do número de vagas em 40% no número de alunos de 2004 a 2008; 

                                                             

110 O cálculo foi feito entre o número de alunos matriculados nos cursos presenciais e o numero total de 

professores. Os alunos matriculados nos cursos do EAD não foram contabilizados visto que esta modalidade 

tem uma metodologia de ensino diferenciada por intermédio de um tutor, sendo as aulas virtuais. 
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  Criação de programas especiais de graduação voltados para a qualificação de 

professores e outros para a inclusão social de pessoas que residiam na zona rural. 

Exemplo: PROQUERA
111

 e PROLEC
112

, dentre outros em parceria com a 

SEED
113

 e a FAPESE
114

 voltados para a qualificação docente;  

  Aprovação da política de ações afirmativas da UFS sendo estabelecido um 

sistema de cotas com reservas de vagas para egressos da escola pública do ensino 

fundamental, cotas étnico-raciais e para portadores de necessidades especiais em 

2008; 

  Adesão ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) em 2011, sendo 

substituído o Processo Seletivo Seriado. 

 

Tais mudanças, ocorridas na UFS no período de 2004 a 2012, nos permite, na 

sequência, vislumbrar as demandas que impactaram na assistência estudantil com a 

implantação do PNAES.  

 

3.4 A assistência estudantil da PROEST/UFS após a implantação do PNAES na UFS 

 

Uma análise das mudanças atuais e das novas estratégias encontradas para levar 

adiante as propostas neoliberais, porém encontra uma nova faceta para manter o “pacto 

social” tão necessário à ordem capitalista nos tempos atuais. Observando o quadro atual de 

mudanças que se deram na UFS, fica evidente como “o discurso do novo desenvolvimentismo 

reorienta as reformas sociais sob a égide da economia externa, sendo este o caso da reforma 

na educação, em especial a educação superior, cujas políticas estão em consonância com as 

exigências dos grandes organismos multilaterais” (NASCIMENTO, 2012, p. 20). 

É no plano ideológico aonde as idéias neoliberais vêm sendo mais poderosas 

(ANDERSON, 1995).  Mesmos assim, diante de tantos fracassos da política neoliberal, os 

apologetas deste sistema buscam mostrar que não há outro modelo de sociedade mais 

                                                             

111 Curso de Engenharia Agronômica para Assentados Rurais – (PROQUERA) – iniciado em 2004 e com 

previsão de término para o segundo semestre de 2008, esse curso, realizado em parceria com o INCRA, 

ofertou 60 (sessenta) vagas. No primeiro semestre de 2006 foram matriculados 56 (cinquenta e seis) alunos, o 

que confere uma taxa de sucesso de 93,3% (alunos atualmente matriculados/alunos matriculados no primeiro 

semestre do curso) (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 2007). 
112 Programa de Estímulo à Modalidade Licenciatura. O PROLEC tem o objetivo de formar educadores para 

atuação específica junto às populações que trabalham e vivem no campo, no âmbito das diferentes etapas e 
modalidades da Educação Básica e da diversidade de ações pedagógicas necessário para concretizá-la como 

direito humano e como ferramenta de desenvolvimento social. (UFS - RELATÓRIO DE GESTÃO, 2007). 
113 Secretaria de Educação do Estado de Sergipe. 
114 Fundação de Apoio à Pesquisa de Sergipe. 
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aperfeiçoado para se viver. A nova pedagogia do neoliberalismo vem buscando mostrar que 

tudo deve ser mediado pelas relações de mercado, sendo a educação utilizada como 

instrumento privilegiado para preparar o indivíduo para o mundo do trabalho, moldando-o 

segundo os princípios filosóficos próprios deste modo de pensar. 

Como parte destas estratégias é que vem se dando a centralidade da assistência 

estudantil nas IFES, reunidas no PNAES. Passaremos a uma análise das ações desenvolvidas 

pela PROEST dando ênfase a política de assistência estudantil criada após o PNAES até 2012, 

quando se conclui o processo de expansão planejado pelo REUNI no governo Lula. A análise 

tem em vista verificar as mudanças na assistência ao estudante da UFS decorrente da nova 

proposta criada nacionalmente para as IFES.  

Na UFS, “A ação Assistência Estudantil tem como propósito atender ao ensino de 

graduação da universidade. Para tal, oferece ao corpo discente benefícios como: restaurantes 

universitários, moradia para estudantes, diversos tipos de bolsas e assistência médica e social” 

(UFS-RELATÓRIO DE GESTÃO, 2010, p. 23). 

A PROEST, no desempenho de suas funções relacionadas a operacionalização da 

assistência estudantil, possui as seguintes atribuições: 

 

I. Contribuir com ações na execução dos Programas de Assistência Estudantil nos 

diversos campi tais como: Bolsa- Alimentação, Residência Universitária, Bolsa-

Trabalho, Bolsa Viagem, dentre outros; 

II. Realizar estudos socioeconômicos junto aos discentes; 

III. Prestar assistência psicossocial e orientação vocacional aos discentes; 

IV. Executar outras atividades de orientação e de integração à comunidade 

V. universitária; 

VI. Propor e coordenar ações voltadas ao esclarecimento e formação relacionadas as 

problemáticas sociais como DSTs, sexualidade, drogas (lícitas e ilícitas) e outras 

que se façam necessárias, considerando o perfil sociocultural do corpo discente e 

docente do campus (UFS- RESOLUÇÂO N.º 01/CONSU, 2005, p. 16). 

 

A política de assistência ao estudante consiste em um conjunto de princípios, 

objetivos, diretrizes e métodos que orientam a estratégia institucional de provimento de 

soluções às necessidades do estudante em situação de vulnerabilidade na UFS, 

materializando-se em programas e projetos voltados para o apoio ao aluno na universidade. 

Tais ações visam favorecer o acesso, a permanência e a conclusão do curso por alunos em 

situação de vulnerabilidade. (ROCHA, 2003) 
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O monitoramento e a avaliação da política de assistência estudantil são elementos 

previstos no PNAES, devendo basear-se em processos contínuos que acompanhem, de modo 

permanente, as atividades da política e dos programas, projetos e outras ações desenvolvidas 

no tocante à assistência estudantil das IFES.  Os mecanismos utilizados nestes processos 

devem não só descrever, mas analisar criticamente as metas alcançadas e o impacto sócio-

acadêmico dos serviços prestados, levando-se em consideração os objetivos inicialmente 

propostos, o contexto e o processo desenvolvido. 

A avaliação, por seu turno, pode ser realizada por meio de estudos específicos que 

procurem analisar aspectos como relevância, eficiência, efetividade, resultados, impactos ou a 

sustentabilidade de programas e políticas, segundo aquilo que foi definido em seus objetivos. 

Propõe-se a melhorar as atividades em andamento, oferecendo subsídios para o planejamento, 

a programação e a tomada de decisões futuras. Segundo o FONAPRACE, as avaliações 

institucionais deverão contemplar, entre outros, os seguintes pontos: relação oferta/ demanda; 

desempenho acadêmico do estudante e mecanismo de avaliação continuada da assistência 

estudantil. 

O Programa também prevê o acompanhamento e a avaliação das ações, programas e 

projetos de assistência estudantil. Para tanto, aponta como elemento de destaque, além da 

necessidade de “adequar a oferta de serviços em qualidade e quantidade com relação a 

demanda [...] a necessidade de estabelecer uma metodologia de acompanhamento e avaliação 

da assistência praticada”. Também destaca a importância de qualificar as ações desenvolvidas 

com vistas a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes usuários dos serviços 

ofertados no âmbito da assistência estudantil dentro das IFES (FONAPRACE, 2012, p. 70). 

O fórum destaca ainda a necessidade das Instituições estabelecerem indicadores para 

pontuar a oferta dos serviços em relação ao atendimento à demanda; avaliar a melhoria do 

desempenho acadêmico do estudante usuário da assistência, estabelecendo uma rede de 

informações entre pró-reitorias, departamentos de administração acadêmica e colegiados de 

cursos; identificar a dinâmica do uso de serviços de complementação da vida acadêmica pelos 

estudantes usuários dos programas e projetos (bibliotecas, videotecas, eventos culturais e 

apresentação de projetos de pesquisa e extensão). 

Na UFS, a avaliação efetiva das ações realizadas, mesmo sendo necessárias para 

melhor planejar, ainda não foi efetivada, ficando evidente a necessidade de adequar a oferta 

de serviços em qualidade e quantidade, com relação à demanda. Uma metodologia indicativa 

de avaliação do impacto da assistência estudantil sem dúvida contribuirá com o 
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fortalecimento desta política nas IFES. Também nesta mesma instituição a institucionalização 

do programa de assistência ao estudante deve seguir as mesmas orientações das demais 

universidades aonde o PNAES, desde a sua criação, vem se constituindo enquanto mecanismo 

diferenciado que deve assegurar um orçamento para as universidades públicas federais, com 

vistas a regulamentar a assistência estudantil. 

Os fatores elementares para o êxito acadêmico, segundo o PNAES, são aqueles 

voltados para o provimento da permanência (moradia, alimentação, saúde e transporte); o 

desempenho acadêmico (material didático-científico, estágio, inclusão digital, ensino de 

línguas, participação político-acadêmica, acompanhamento psicopedagógico); a formação 

cultural (acesso a manifestações artístico-culturais, desportivas e de lazer) e por fim, o eixo 

dos assuntos da juventude ( que inclui a prevenção a problemas de meio ambiente, 

sexualidade e dependência química, orientação pré-profissional e etc.) (FONAPRACE, 2012). 

Na PROEST/UFS as ações são desenvolvidas por meio de três setores específicos: a 

COPRE (Coordenação de Promoções Culturais e Esportivas) responsável pela execução das 

atividades complementares à formação dos estudantes voltadas para a Música, Esporte, 

Cinema, Artes, Cultura; o RESUN (Restaurante Universitário); e a CODAE (Coordenação de 

Assistência e Integração do Estudante). Em virtude do objeto desse estudo estar centrado na 

assistência ao estudante serão analisadas de forma bem detalhada as ações desempenhadas 

pela CODAE, a qual possui as seguintes atribuições: 

 

 Prestar assistência alimentar e habitacional aos estudantes selecionados para os 

programas; 

 Coordenar a concessão e distribuição de bolsas aos estudantes; 

 Realizar estudos socioeconômicos sobre os discentes; 

 Prestar assistência psicossocial aos discentes; 

 Viabilizar programas de assistência estudantil através de convênios com 

prefeituras e outras instituições (UFS- RESOLUÇÂO N.º 01/CONSU, 2005, p. 

17). 

 

Na CODAE, uma análise do período de 2008 a 2012 mostra o número reduzido de 

recursos humanos disponíveis para executar assistência estudantil, sendo necessária a 

contratação de alguns profissionais para realizar os serviços. No âmbito da CODAE, nosso 

locus de análise, alguns assistentes sociais foram contratados com vínculo de assistentes 

http://proest.novo.ufs.br/pagina/copre-601.html
http://proest.novo.ufs.br/pagina/palco-aberto-1433.html
http://proest.novo.ufs.br/pagina/esporte-campus-1452.html
http://proest.novo.ufs.br/pagina/cinema-campus-839.html
http://proest.novo.ufs.br/pagina/mostra-experimental-artes-visuais-1453.html
http://proest.novo.ufs.br/pagina/caderno-cultura-estudante-1451.html
http://proest.novo.ufs.br/pagina/resun-602.html
http://proest.novo.ufs.br/pagina/codae-592.html
http://proest.novo.ufs.br/pagina/codae-592.html
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administrativos, para realizar a operacionalização dos programas da PROEST, evidenciando, 

com isto, outro lado da expansão desordenada que se deu neste período. Em 2008, mesmo 

com o concurso público que possibilitou a convocação de 03 assistentes sociais e 01 

psicólogo (para atender todos os campi), ainda não foi suficiente para suprir as demandas de 

mão-de-obra qualificada existentes. Das 03 assistentes sociais convocadas para a UFS, 02 

delas foram lotadas no campus de São Cristovão e 01 no campus de Itabaiana, permanecendo 

o campus de Laranjeiras ainda sobre a responsabilidade da PROEST. Com a criação do 

campus de Lagarto, em 2011, outro concurso foi realizado no ano seguinte para suprir as 

demandas deste novo campus. Das 02 vagas oferecidas para assistentes sociais, somente 01 

foi  imediatamente preenchida. Até o fim de 2012 o campus de Laranjeiras permanecia sobre 

a responsabilidade dos profissionais da CODAE, fazendo com que o trabalho fosse realizado 

de forma precária em virtude do volume de atividades que se deu com a expansão das 

matrículas e cursos ocorridos neste período preferencialmente para alunos com perfis 

socioeconômicos semelhantes aos dos usuários dos programas da PROEST.  

Atualmente
115

 houve uma evolução no quadro de técnicos da CODAE, sendo 

composta por:  Coordenador, 06 Assistentes Sociais, sendo que 03 delas estão nos campi do 

interior (Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto) com previsão de chegada de mais 02 assistentes 

sociais
116

 no segundo semestre; 03 psicólogos (as), sendo 01 de apoio; 02 TAE’s (Técnicas 

em Assuntos Educacionais).  Também integram a equipe 01 secretário da CODAE, 02 

Assistentes administrativos (contratados) e 04 bolsistas. 

O processo seletivo dos discentes passíveis de acesso à assistência estudantil 

atualmente é realizado uma vez ao ano, mediante Edital de Seleção previamente divulgado no 

site e mural da UFS. A seleção dos interessados para os programas continua da mesma forma 

como era antes, ou seja, toma como critério principal a situação socioeconômica do grupo 

familiar do aluno, sendo que a renda per capita familiar ainda é o principal indicador 

observado. Assim, pode inscrever-se para concorrer à bolsa o estudante: I- regularmente 

matriculado em cursos de graduação da UFS; III- proveniente de família com renda mensal de 

                                                             

115
 Em 2013 a gestão da PROEST conseguiu aumentar o quadro de profissionais com a abertura de edital na UFS 

para transferência interna; além disso, outros profissionais vieram transferidos de instituições federais de 

outros estados para a UFS, aumentando o numero de servidores habilitados para desempenhar suas 

atribuições junto à assistência estudantil. 
116 Estes profissionais são historicamente os mais requisitados para execução dos programas, sendo o principal 

responsável pelo processo de seleção, acompanhamento e desligamento dos usuários dos programas sociais 

da CODAE/PROEST. O atendimento pedagógico e psicológico são realizados durante o acompanhamento 

dos alunos, sendo imprescindível  para viabilizar a permanência durante o processo de formação em que 

estão inseridos os alunos atendidos na PROEST. 
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até R$ 90% do salário mínimo per capita - no PNAES este critério é bem mais abrangente, 

estendendo o direito para aqueles cujas famílias têm renda per capita igual ou superior a um e 

meio salário mínimo. 
. 

 
Além destes, outros critérios são estabelecidos nas resoluções de cada um dos 

programas da PROEST/UFS: Programa Bolsa de Trabalho, Bolsa Alimentação, Residência 

Universitária, Bolsa Viagem, dentre outras ações existentes hoje na CODAE/PROEST como 

será mostrado no eixo a seguir referente aos programas, projetos e ações desenvolvidas na 

CODAE/PROEST após o PNAES. Este eixo irá mostrar também se houve ou não mudanças 

no âmbito do atendimento das demandas a assistência estudantil da UFS com a criação do 

PNAES. 

 

EIXO III: Particularidades dos Programas e Projetos de Assistência Estudantil na 

CODAE/PROEST/UFS após o PNAES 

 

A seguir serão apresentados os programas e projetos da PROEST com vistas a 

mostrar a operacionalização dos mesmos e quais as mudanças existentes com a implantação 

do PNAES no período de 2008 a 2012. Nesta época, a assistência estudantil a UFS da 

disponibilizou os seguintes programas, classificados conforme a nomenclatura do PNAES: 

 

1) Provimento da Permanência 

a) Programa Residência Universitária (PRU):  

 

O programa constitui ação voltada para a permanência dos alunos, tendo como 

objetivo assegurar, por meio do acesso à moradia estudantil, condições aos alunos oriundos do 

interior do estado ou provenientes de outros estados do Brasil para que residam nas cidades 

onde estão localizados os campi da UFS, atualmente em São Cristovão, Itabaiana, Laranjeiras 

e Lagarto. Antes do PNAES o número de residentes sofreu variações, sendo que após 2000 o 

numero de residentes por núcleo era de 07; hoje é composto por até 08 pessoas do mesmo 

sexo. O PRU oferece mensalmente aos usuários uma bolsa no valor de R$ 780,00, sendo 

considerado pelos residentes um valor muito abaixo do que é necessário para cada núcleo 

residencial, dirigida ao pagamento das despesas referentes ao aluguel, condomínio, gás e 

material de limpeza. Em virtude do valor defasado da bolsa, muitos deles arcam com parte das 
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despesas para poder continuar residindo na mesma localidade. Hoje a maior parte dos núcleos 

está localizada no Bairro Rosa Elze (São Cristovão), onde se situa o principal campus da UFS.  

Para participar do programa os alunos passam por seleção a qual é realizada pelos 

assistentes sociais para comprovação de situação socioeconômica, priorizando aqueles que 

dispõem dos seguintes critérios: ter menor renda familiar, residir em cidades distantes da 

capital ou dos municípios onde estão sediados os campi da UFS, não possuir vínculo 

empregatício e ser calouro (UFS- RESOLUÇÃO 25/CONSU, 2006). Não houve mudanças 

nos critérios de acesso aos programas da PROEST, permanecendo os mesmos de quando 

foram criadas as normas de funcionamento dos programas sociais na década de 1980. O aluno 

residente tem direito a receber atendimento psicológico, social e pedagógico, além da isenção 

do RESUN e da bolsa alimentação coletiva
117

, sendo esta uma novidade. Anualmente os 

usuários, para permanecer nos programas, devem realizar uma reavaliação da sua situação 

socioeconômica, para comprovar, mediante apresentação de documentos, que dispõem de 

perfil compatível com o que determina a resolução do programa. 

O programa historicamente é considerado o “carro chefe” da assistência estudantil da 

UFS. Tal denominação se dá porque abrange de forma mais ampla as demandas postas pelos 

alunos que se encontram com dificuldades de custear despesas referentes à habitação. 

Contudo, uma análise feita no período estudado revela que mesmo após o PNAES, quando se 

considera que a assistência estudantil tem ganhado um espaço de centralidade, até mesmo 

como parte do cumprimento das metas do REUNI, muitos alunos aprovados no processo 

seletivo não conseguem se efetivar no programa, conforme será mostrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 6 
DEFERIDOS E EXCEDENTES NO PROGRAMA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

118
  

(2008 a 2012) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Deferido*  

Excedente*  

Deferido*  

Excedente*  

Deferidos=152 

Excedentes=23 

Deferidos= 203 

Excedentes= 101 

Deferidos= 347 

Excedentes= 172 

FONTE: Editais da PROEST (2010, 2011 e 2012) * Não encontrado. 

 

                                                             

117 Os residentes do campus de São Cristóvão recebem uma bolsa coletiva no valor de R$ 337,00, além de 

isenção da taxa do RESUN. A bolsa alimentação coletiva foi criada em 2009 para custear as despesas com 

alimentação nos finais de semana e no café da manhã em substituição ao RESUN, sendo que no caso das 
residências localizadas nos campi do interior do estado o valor atual é de R$ 1.560,00 onde não há RESUN.  

118 Os Editais referem-se aos campi de São Cristovão e Laranjeiras até 2010 e a partir de 2011 se inclui o campus 

de Lagarto. Os Editais do PRU de Itabaiana, existentes desde 2007, é realizado em separado dos demais 

campi da UFS.  
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Para a análise dos dados foram considerados os resultados dos editais da PROEST 

com as demandas e respostas da assistência por meio do programa considerado de maior peso 

na assistência ao estudante da UFS, ou seja, o Programa Residência Universitária (PRU). A 

análise dos dados mostrou que o ano de 2009 foi considerado pela gestão da UFS e da 

PROEST como o “ano de consolidação de programas de assistência estudantil [...]” (UFS- 

RELATÓRIO DE GESTÃO, 2009, p.06). No entanto, também se considerou como sendo o 

momento mais difícil para colocar em prática o que prevê o PNAES, evidenciando os efeitos 

da expansão na UFS sem um planejamento antecipado das demandas potenciais, as quais 

nesse “momento se apresenta bem mais complexo do que os [anos] anteriores, visto que, a 

política de expansão e inclusão social possui multifacetas para serem postas em prática” 
119

. 

Os editais referentes aos anos de 2008 e 2009 não foram encontrados, por isso não 

foi possível verificar quantos alunos foram deferidos e quantos ficaram como excedentes. 

Contudo, foi encontrada nos relatórios de gestão a evolução do número de residências abertas 

nestes dois anos.  Em 2008 foram abertas 04 casas, sendo que 02 delas eram do PRU de São 

Cristovão e as outras 02 em Itabaiana, passando o programa a disponibilizar ao todo 30 casas. 

Já em 2009 foram abertos, no campus de São Cristovão, mais 05 núcleos residenciais, sendo 

03 masculinos e 02 femininos.  

A tabela 6 mostra que em 2010 dos 152 deferidos 23 não conseguiram se efetivar no 

PRU, ficando algumas demandas não atendidas. Mesmo assim, o Relatório de Prestação de 

Contas da UFS de 2010 afirma que as metas legais físicas da assistência ao estudante de 

graduação da UFS foram alcançadas, mesmo com existência de ausência vagas nas 

residências. O mesmo ocorre em 2011, quando se verifica uma demanda elevada para o PRU 

e a existência de um número ainda maior de excedentes. Dados divulgados pela PROEST 

mostram que nesta época, dos 203 alunos deferidos para o PRU, 101 ficaram na excedência 

porque não havia vagas suficientes naquele momento para o programa abarcar todas as 

demandas, dificultando a permanência dos alunos na UFS.  

Em 2012 houve ao todo 02 editais lançados para seleção para o PRU
120

 sendo que o 

resultado do edital mostrou que das 347 solicitações 172 alunos não tinham conseguido vagas 

nas residências. Porém, após a divulgação do resultado, diante das pressões dos alunos, foi 

                                                             

119 Idem (p. 92). 
120 Geralmente é realizada somente uma vez ao ano a seleção para o PRU, porém em 2012 em virtude do grande 

numero de alunos excedentes que conseguiram ser chamados para as vagas ociosas foi necessário fazer mais 

outro edital para contemplar uma segunda chamada no PRU, dentre outras situações não comuns, como 

aquelas em que alunos perderam o horário das entrevistas agendadas previamente. 



132 

 

autorizada a abertura de mais casas para acomodar os residentes excedentes, permitindo que 

os alunos tivessem assegurado o direito à moradia. Contudo, alguns dos alunos que foram 

convocados não compareceram ao Serviço Social para serem encaminhados não sendo 

informado o motivo, possivelmente os mesmos já tivessem encontrado alternativa de moradia 

ou mesmo desistido do curso. 

O direito a moradia como se percebe ainda não se tornou realidade nas IFES. Uma 

pesquisa realizada em âmbito nacional em 2010, através do SIPE-Brasil (2011) mostrou que 

28,52% dos alunos das classes C, D e E precisam de moradias custeadas pelas IFES, porém 

apenas 2,52% estão vivendo em república mantida pelas IFES. Nestas os estudantes que não 

residem com os pais/ cônjuges ou em casas mantidas pelas famílias e que pertencem a 

categoria C, D e E constituem a demanda potencial por moradia estudantil. 

Os dados divulgados em nível nacional servem também para revelar que na UFS, 

apesar do crescimento das vagas oferecidas no PRU, ainda é insuficiente o atendimento das 

demandas dos alunos considerados público alvo deste programa. Portanto, o acesso à moradia 

mesmo sendo um direito dos estudantes ainda não é de fato assegurado não sendo esta 

realidade peculiar a UFS.  Segundo a pesquisa realizada nas IFES, 26% dos discentes de todas 

as universidades públicas não conseguem acessar vaga nas residências, mas somente 2,52% 

tem assegurado este direito, sendo a região norte quem mais disponibiliza residências 

universitárias públicas para universitários (SIPE- BRASIL, 2011). 

A pressão por moradia estudantil não é algo novo no Brasil, existe há muito tempo, 

porém até hoje a UFS ainda não dispõe de residências próprias, optando pelo repasse das 

verbas para custear as despesas com a mobília e a manutenção das casas. Isso também pode 

ser associado à ausência de um projeto nacional que defina uma política de moradia dentro 

das IFES. Desde 1999 um Projeto de Lei, de N.º 1018/99, que trata da Política Nacional das 

Moradias Estudantis tramita no congresso. 

b) Programa Bolsa Alimentação: É regulamentado pela Resolução 

37/2009/CONSU e visa assegurar a permanência do aluno por meio do acesso à alimentação. 

Uma novidade no programa hoje é que este se ampliou, passando a existir após o PNAES por 

meio de outras modalidades além do RESUN:  individual e coletiva. 

 O aluno que estuda no interior do estado, em campus que não dispõe de restaurante 

universitário, recebe uma bolsa alimentação individual no valor de R$ 160,00
121

 para custear 

as despesas com alimentação. Nesta modalidade individual este programa atende alunos, em 

                                                             

121 O valor da bolsa era de R$ 80,00 desde 2009 até o fim de 2012, quando teve aumento de 100%.  
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sua maioria, do campus de Itabaiana; no segundo caso, a bolsa é destinada para os alunos 

residentes, sejam do interior ou da capital, que durante a semana se alimentam no RESUN, 

mas precisam de cobertura para o fim de semana. O valor é pago conforme o número de 

residentes do núcleo. Os alunos dos campi do interior recebem um valor maior, 

aproximadamente R$ 1.590,00 (para 08 pessoas) para compensar a ausência do RESUN 

(Restaurante Universitário). Neste todos os alunos da UFS podem ter acesso a alimentação 

(almoço e jantar) por apenas R$ 1,00, enquanto aqueles assistidos pelos programas da 

PROEST têm acesso gratuito, notadamente os alunos cadastrados em Programas Residência e 

Bolsa Trabalho da CODAE.  

 

Tabela 7 
BOLSA ALIMENTAÇÃO POR MODALIDADE E CAMPI (2008)

122
 

Campi 

Modalidade 
Laranjeiras Itabaiana 

São Cristóvão 

e da Saúde 

Total 

Geral 

Bolsa Alimentação coletiva 

(para residentes) 
28 44 227 299 

RESUN e Individual (Bolsa 

de Trabalho) 
15 11 366 392 

Bolsista Alimentação 

individual 
54 275 - 329 

Total por Campi 97 330 593 1020 

                    FONTE: CODAE, 2010 (Tabela modificada). 

 

O programa bolsa alimentação existe, como já foi dito, bem antes do PNAES, por 

meio do RESUN. Porém, passou por mudanças, tendo sido ampliado para melhor atender as 

exigências oriundas da expansão e do PNAES. Observe-se, desde já, que este é o único dos 

programas já existentes que sofreu alterações não somente quantitativas, pois foram criadas 

novas modalidades: coletiva e individual. O programa passou a funcionar em 2008 nos campi 

de Itabaiana e Laranjeiras, conforme se observa. Em Itabaiana, por ser um campus onde os 

cursos são em sua maioria na área das licenciaturas, a procura é sempre maior, pois estes 

                                                             

122 É preciso chamar bastante atenção a alguns elementos desta Tabela: 1) o fato de que os dados disponíveis 

mostram a existência da modalidade de bolsa alimentação coletiva já em 2008, e ela realmente existia nos 

campi do interior. Contudo, sua normatização se dá apenas em 2009, através da Resolução N.º 37/CONSU; 

2) para o campus de São Cristovão a Bolsa Alimentação coletiva passou a existir somente após a regulação 
de 2009, embora a tabela, que diz reproduzir dados de 2008 do Programa, mostra um número alto de 

bolsistas neste ano (227). Em 2008, para São Cristovão, o que existia, além do RESUN, era a concessão de 

Cestas Básicas que deveriam cobrir as necessidades de alimentação dos residentes nos finais de semana, 

quando o restaurante universitário não funciona. 
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cursos normalmente têm suas vagas ocupadas por estudantes com perfil para inserção nos 

programas de assistência.  

Em 2009, após grande mobilização dos alunos da UFS
123

 em prol de melhoria na 

assistência, diante das demandas que surgiram oriundas da expansão dos campi da UFS do 

interior do estado, foi necessária a mudança na Resolução, permitindo a criação de outras 

modalidades de bolsas, como demonstrado acima, passando a disponibilizar também a 

transferência de renda para o aluno custear as despesas com a alimentação nas residências 

mantidas com verbas da UFS (PRU). A bolsa alimentação coletiva consiste numa inovação 

deste programa após o PNAES, que objetivou inicialmente atender somente os residentes dos 

campi do interior (Itabaiana e Laranjeiras). Porém, foi também estendido para o campus de 

São Cristovão, após muitas reivindicações dos residentes.  Atualmente a bolsa alimentação 

coletiva é destinada para todos os residentes, sendo que no caso de São Cristovão o valor é 

menor (R$ 337,00 para cada casa) como já dito, por causa da existência do RESUN, 

funcionando apenas como renda complementar para custear as despesas referentes ao café da 

manhã, feriados e final de semana. Mesmo com as limitações em virtude do valor da bolsa ser 

muito baixo, o programa possibilitou a substituição da prática antiga de distribuição de cesta 

básica.  

Uma análise dos editais da bolsa alimentação individual realizado nos campi do 

interior os resultados divulgados no período de 2008 a 2012 não apontou  nenhum excedente 

neste programa, talvez porque o valor da bolsa individual até 2012 era bastante reduzido, 

apenas R$ 80,00.  

Em relação aos programas de alimentação, a pesquisa do FONAPRACE afirma que 

em torno de 15% dos estudantes utilizam os programas, abrangendo todas as classes; no 

entanto, os estudantes das classes C, D e E são os mais beneficiados por estes programas. Na 

                                                             

123 Nesta época os residentes do campus de Laranjeiras, apoiados pelo movimento estudantil, encabeçaram uma 

mobilização no final de 200, exigindo, dentre outras reivindicações, que fossem atendidos três pontos 

principais: 1º) a equiparação da bolsa residência fornecida pela universidade aos residentes do campus de São 

Cristóvão e Laranjeiras, que na época apresentava uma diferença de cerca de R$ 250,00; 2º) a regularização 

da bolsa trabalho; 3º) a saída da coordenadora de Assistência e Integração Estudantil, Neilza 

Barreto(Fonte:Disponívelemhttp://www.infonet.com.br/educacao/ler.asp?acao=todos_comentarios&id=7937

7.  Acesso em 08/07/2013). O movimento que ocupou as salas da reitoria da UFS foi formado por residentes 

dos Campi de São Cristóvão e Laranjeiras, assim como por estudantes de ambas as cidades. O valor da bolsa 
residência naquela época era de R$ 702,00(IDEM). Esta, após as reivindicações dos residentes, foi ampliada, 

no ano seguinte, para R$ 780,00 – valor que permanece até os dias atuais. Também a bolsa alimentação foi 

modificada, sendo a mesma ampliada com a criação da bolsa coletiva, inclusive para os residentes do campus 

de São Cristovão.  
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UFS o programa tem uma procura muito grande pelos alunos, no entanto, o acesso gratuito ao 

RESUN se dá prioritariamente para alunos atendidos pelo PRU e BT
124

. 

c) Programa Bolsa Viagem: Outro item que compõe as ações voltadas para a 

permanência é a Bolsa Viagem. O programa existe bem antes do PNAES, porém em virtude 

da ausência de documentos oficias que comprovem a existência de normatização deste 

programa, acredita-se que somente em 2006 foi criada uma Resolução (N.º 04/2006/CONSU) 

que o regule. Seu objetivo é oferecer um auxílio financeiro aos estudantes que tem interesse 

em divulgar os resultados das pesquisas realizadas na UFS. É o único em que o aluno não 

precisa passar por avaliação socioeconômica para acessá-lo, mesmo que este critério seja 

exigido pela última resolução, de 2006
125

. 

Este programa parece estar atrelado, e de alguma forma ligado, ao item transporte, 

uma das ações de assistência prevista no PNAES. O acesso ao transporte é uma das demanda 

dos estudantes
126

. Porém, o único que podemos dizer é que, na UFS, na categoria transporte, 

aparecem somente ações denominadas Bolsa Viagem, cujo funcionamento se dá hoje não só 

por meio de bolsas, mas também através de liberação de veículos da UFS para realizar 

viagens para outros estados.  

Até 2012 o acesso a “bolsa” era realizado sem levar em consideração os critérios 

socioeconômicos dos alunos, mesmo que a Resolução, desde 2006, já estabelecesse sua 

concessão mediante critério socioeconômico. Atualmente para acessá-lo os alunos devem 

comprovar situação socioeconômica mediante apresentação de documentos comprobatórios.  

No caso de Bolsa Transporte, voltado para alunos de baixa renda para custear despesas diárias 

com transporte coletivo, ainda não existe na UFS.  

Conclui-se, com o exposto, que a política de transporte mantida pela PROEST/UFS 

ainda não contempla as reais necessidades dos alunos considerados  em situação de 

vulnerabilidade social, mesmo sendo esta uma das ações indicadas pelo PNAES. Esta situação 

mostra a necessidade de criação de políticas articuladas com órgãos responsáveis pelo 

                                                             

124 Alguns alunos que não estão em nenhum dos dois programas são isentos porque, durante o período de 

reforma do restaurante, concluído em julho de 2013, foi aberto um edital para os alunos do campus de São 

Cristovão, sendo assegurado o acesso gratuito destes ao RESUN após o retorno das atividades do restaurante. 
125 Não foi encontrada nenhuma resolução anterior a de 2006, porém os relatórios de gestão da UFS da década a 

de 1990 mostram o número de bolsas concedidas. Diante disso, não se sabe se a mesma atrelava o valor do 

beneficio a comprovação de critérios socioeconômicos. Somente em2013 a gestão atual da PROEST 
determinou que a Bolsa Viagem fosse concedida mediante avaliação socioeconômica do aluno requerente, 

atendendo o que dispõe a Resolução 04/2006/CONSU.  
126 Pesquisa realizada pelo FONAPRACE (SIPE-BRASIL, 2011) revelou que a maioria dos estudantes (60,60%) 

utiliza transporte coletivo para deslocamento até a universidade. 
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transporte urbano, com vistas a assegurar o direito dos alunos ao acesso aos campi a custos 

baixos ou zero. 

 

Tabela 8 

SOLICITAÇÃO DE BOLSA VIAGEM POR CENTRO (2008-2012) 

ANO/CENTRO CECH CCSA CCET CCBS 
Total de bolsas 

ao ano 

2008 66 09 33 123 231 

2009 47 4 57 55 163 

2010 31 15 64 88 198 

2011 - - - - 292 

2012 - - - - 441 

Total 203 47 246 484 980 
FONTE: UFS - Relatório de atividade da CODAE (2010). 

 

A tabela 8 mostra o número de bolsas viagens concedidas no período de 2008 a 

2012. Como se percebe, nesta época, os alunos dos cursos da área de saúde (CCBS) foram os 

que mais utilizavam este programa. O valor gasto com este programa era elevado e não havia 

o devido controle do funcionamento do mesmo, mesmo assim, conforme se observa na tabela 

8, o número de bolsas concedidas aumentou muito nos anos de 2011 e 2012 em relação aos 

anos anteriores. 

d) Atendimento a Saúde dos alunos da UFS atendidos em programas sociais da 

PROEST. Durante o período analisado, deve-se destacar o Acompanhamento Psicossocial, 

realizado pelo NOAPS (Núcleo de Apoio Psicossocial), que contava com apenas um 

psicólogo. Mostra-se, assim que houve um retrocesso no programa, pois antes do PNAES (no 

inicio de 2000) existia uma equipe maior e com mais profissionais de diversas áreas, como já 

foi mostrado.  

 Outros casos de saúde são encaminhados para a DIASE (Divisão de Assistência ao 

Servidor), a qual dispõe de clínicos gerais que realizam somente os primeiros atendimentos 

ambulatoriais e encaminha o paciente para a rede do município ou mesmo o Hospital 

Universitário. Em síntese, o atendimento a saúde do aluno é um dos itens mais problemáticos 

e difíceis das IFES executarem, não sendo diferente na UFS, sendo caracterizada pela mesma 

situação precária em que está inserido o Sistema Único de Saúde (SUAS). Este vem nos 

últimos anos alvo de muitas críticas e reivindicações pela ausência de qualidade no 

atendimento da saúde em nosso país. 

Não obstante esta situação, a pesquisa Sipe-Brasil evidência que os estudantes das 

categorias de maior vulnerabilidade social são os que mais frequentam os serviços públicos de 
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saúde. Com relação à frequência a consultas odontológicas, eles procuram o dentista 

eventualmente ou apenas em casos de emergência, indicando uma saúde bucal precária. Outro 

fato que deve ser levado em conta é que a maior concentração de estudantes (75%) encontra-

se na faixa etária de 24 anos de idade. Neste sentido, o desenvolvimento de programas de 

prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis como a AIDS; planejamento familiar; 

saúde mental, dependência química e saúde bucal seria de grande importância para prevenção 

de problemas relacionados à saúde dos jovens. 

Também a mesma pesquisa destacou que 43% dos estudantes das IFES têm 

dificuldades emocionais que afetam o desempenho acadêmico, ou seja, são dificuldades de 

adaptação a novas situações tais como adaptação à nova cidade, à moradia, e etc. Estes fatores 

podem ser verificados com mais frequência pelos residentes, os quais manifestam mais 

procura pelos serviços prestados no NOAPS. 

Assim, embora no PNAES as ações voltadas para a saúde dos usuários dos 

programas de assistência estudantil da PROEST, o estudo revela que houve um retrocesso 

também neste quesito, visto que não foram possibilitadas as condições necessárias para o 

cuidado da saúde dos estudantes. 

e) Em relação a creche não foi encontrada nenhuma resolução deste programa, 

voltado para o atendimento desta ação. Portanto, consideramos que a mesma ainda não foi 

criada na assistência estudantil da UFS, mesmo sendo algo previsto pelo PNAES. 

 

2) Programas de Desempenho Acadêmico 

 

Consiste no segundo eixo estratégico de ações priorizadas pelo PNAES, devendo ser 

realizada por meio da oferta de bolsas, estágios remunerados, ensino de línguas, inclusão 

digital, fomento à participação político-acadêmica e acompanhamento psicopedagógico. Na 

UFS, este eixo da assistência conta com os seguintes programas: 

 

a) Programa Bolsa de Trabalho: O programa foi colocado neste item porque inclui 

aqui a oferta de bolsas e estágios remunerados.  Existe há muito tempo, como já foi dito, 

porém atualmente o BT é regulamentado pela Resolução 12/2005/CONSU. Neste programa o 

aluno recebe uma bolsa no valor de R$ 400,00. Todos os demais critérios continuam os 

mesmo de antes do PNAE 

 

 

S.  
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Tabela 9 

EVOLUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE TRABALHO DA UFS/POR ALUNOS 

MATRICULADOS NA UFS 

ANO 2004 2005 2006 2007
127

 2008 2009
128

 2010 2011 2012 

BT 90 97 161 184 264 321 392 531 536 

UFS 10.217 11.651 12.144 14.141 15.142 17.187 20.486 22.830 25.456 

FONTE: UFS - Relatório de Gestão (2004-2012). 

 

A tabela 9 mostra o aumento no número de alunos atendidos pelo BT e de matrículas 

na UFS, especialmente entre 2008 e 2012, quando se deu a implantação do REUNI na UFS. A 

partir de 2006 houve uma ampliação do programa, sendo o mesmo considerado de grande 

importância para a UFS, porém, quando comparado ao crescimento das matrículas, este 

quantitativo representa um percentual ainda baixo, mesmo diante da grande procura dos 

alunos da UFS.  

Segundo a PROEST, o programa Bolsa de Trabalho “apresenta duas características 

que o distinguem dos demais: ele contribui para a permanência na UFS, dos alunos de baixa 

renda oriundos da capital do estado e da grande Aracaju e tem servido de apoio a vários 

setores da própria instituição” (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO DA PROEST, 2009, p. 27) 

(grifos nossos). 

 Na UFS o programa representa uma das principais formas de atendimento das 

demandas que chegam a assistência estudantil da UFS, tendo atualmente uma grande procura, 

superando o PRU. Como já observado, tem funcionado como mecanismos de substituição de 

técnicos-administrativos, tendo importância fundamental para o funcionamento dos diversos 

setores criados com a implantação do REUNI na UFS. 

Em 2008, conforme informações colhidas nos relatórios da PROEST, o BT atendia 

os estudantes da UFS nos três campi (São Cristovão e HU, Itabaiana e Laranjeiras), e após 

2011 passou também a funcionar no campus de Lagarto. Somente em 2012 o valor da bolsa 

de trabalho passou a ser equiparado ao valor das bolsas de pesquisa, havendo um aumento de 

R$ 342,00 para R$ 400,00, no ano de 2012
129

. 

                                                             

127 O programa foi implantado nos campi do interior em 2007 (Itabaiana e Laranjeiras) e em Lagarto em 2011. 
128 Pesquisa realizada no Relatório de atividades da PROEST, no mês de novembro de 2009. 
129 Informação divulgada em 00/06/2011 no site da UFS: <http//www.ufs.br/?pg=notic&id=2776>. Acesso em 

08/06/2011. 
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O programa é bastante rotativo; alguns alunos chegam a ficar poucos meses. Os 

alunos iniciantes são os que permanecem mais tempo no programa. 

Segundo o Relatório de gestão da PROEST (2009,  p. 27-28): 

 

A Bolsa de Trabalho apresenta algumas facetas interessantes, tais como: alta 

rotatividade dos alunos assistidos, muitos se desligam antes de completarem um mês 

de admissão no Programa; os alunos que mais permanecem na Bolsa de Trabalho 

são aqueles que ingressam na universidade (primeiro ou segundo período dos seus 

cursos); os alunos dos dois últimos períodos de vários cursos são aqueles que 

permanecem por menos tempo, devido aos estágios curriculares, inserção em 

programas de pesquisas, envolvimento com os Trabalhos de Conclusão de Cursos ou 

dedicação aos estudos para ingressarem em um curso de pós-graduação, além da 

inserção em estágios remunerados cujo valor mensal do serviço prestado é superior 
ao da UFS, com a mesma jornada de trabalho. 

 

A tabela abaixo mostra a situação deste programa no ano de 2009, apresentando a 

dinâmica de alta rotatividade. 

 

Tabela 10 

NÚMERO DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA TRABALHO 

 MÊS A MÊS EM 2008/2009 

MÊS/ANO INCLUÍDOS EXCLUÍDOS TOTAL 

Dezembro/08 191 03 194 

Janeiro/09 191 06 197 

Fevereiro/09 203 17 220 

Março/09 214 05 219 

Abril/09 205 17 222 

Maio/09 208 16 224 

Junho/09 222 07 229 

Julho/09 208 12 220 

Agosto/09 201 10 211 

Setembro/09 198 18 216 

Novembro 321 16 337 

Total 1.841 111 1.952 
FONTE: UFS- Relatório de Gestão da PROEST (2009) 

 

A Tabela 10 mostra que houve um amplo aumento no número de bolsas entre 

2004 – que era de 90 – e 2012, quando passou para 536, batendo recorde. Mesmo com este 

aumento no número de bolsas, permitido deste o ano anterior através da Portaria N.º 

1000/2011, verifica-se que o quantitativo de alunos que procuram o programa é bem maior 

que aqueles que conseguem ser inseridos. Quando o programa estava sobre a responsabilidade 
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da Gerência de Recursos Humanos (GRH)
130

, cabia à PROEST somente a seleção dos 

bolsistas. 

Já em relação à capacidade de atendimento pelo programa Bolsa de Trabalho, no 

período de 2008 a 2012 foi aberto apenas um edital; mesmo assim, apesar da procura em 

torno de 900 alunos inscritos para a seleção o resultado não foi divulgado, porque já havia 

entrado em vacância o período de divulgação. De 2008 a 2012 as chamadas para seleção 

ocorria de forma diferente sem divulgação oficial (como ocorre com o PRU) e o resultado não 

se dava via edital, não havendo uma divulgação formalizada, ou seja, através do site da 

PROEST e da UFS.  

Num contexto de desemprego estrutural o Programa Bolsa de Trabalho representa 

para os alunos oriundos de família cuja renda é precária, uma valiosa fonte de renda, além de 

outras vantagens tais como a bolsa alimentação e outros benefícios. Por outro lado, a escassez 

de servidores técnico-administrativos frente ao aumento das vagas torna estes bolsistas de 

grande utilidade para a UFS.  

Em 25/05/2012 foi criada na PROEST a Resolução 19/2012/CONSU, aprovando o 

PIAPROF (Programa de Iniciação Acadêmica e Profissional)
131

 - um programa de concessão 

de bolsas destinadas ao incentivo à participação de estudantes nas diferentes áreas do ensino 

de graduação. Este programa foi criado para substituir o Bolsa de Trabalho, frente a sua 

histórica posição problemática. Porém, ainda não foi efetivado, persistindo o mesmo quadro 

objeto de muitas críticas por exigir trabalho em troca de assistência estudantil. O programa 

ainda não está em funcionamento, porque a nova resolução contém alguns problemas. Ela 

contempla alunos da EAD
132

 enquanto o PNAES restringe o atendimento dos programas 

                                                             

130 Segundo o Relatório da PROEST (2009) em Setembro de 2009 todos os bolsistas de trabalho foram 

transferidos para a Gerência de Recursos Humanos. Tal mudança, ainda em fase de aperfeiçoamento, está 

requerendo a modificação da Resolução que trata da Bolsa de Trabalho, definindo as atividades dos dois 

setores envolvidos. Em 2013 o programa retornou a PROEST, onde permanece até os dias atuais. 
131 O PIAPROF criado em 2012 na PROEST “é um programa de concessão de bolsas destinadas ao incentivo à 

participação de estudantes das diferentes áreas do ensino de graduação em atividades que potencializem as 
habilidades cognitivas: artísticas, culturais, desportivas, métodos de ensino/aprendizagem e de incremento 

profissional, compatível com o Projeto Político Pedagógico dos respectivos cursos de graduação, no âmbito 

da UFS e instituições conveniadas” (UFS - RESOLUÇÃO DO CONSU Nº. 19, 2012). 
132

 Na UFS com o aumento do número de cursos de graduação e matriculas aumentou também a procura dos 

alunos dos cursos da pós-graduação pelos programas sociais, porém os mesmos não conseguem acessá-los 

porque a UFS não tem ainda nenhuma ação executada na PROEST que esteja voltada para o atendimento de 
alunos de pós-graduação em situação considerados de baixa renda. Porém algumas IFES mesmo com a 

restrição do PNAES desenvolvem iniciativas voltadas para este fim, exemplo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte a qual disponibiliza residências para este segmento estudantil. 
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sociais da assistência estudantil somente para alunos da graduação de cursos presenciais, 

dentre outros problemas.  

b) Programa de Acompanhamento Acadêmico-pedagógico: O acompanhamento 

Acadêmico-pedagógico é algo previsto pelo PNAES. Na UFS, a CODAE já desenvolve este 

programa desde a década de 1990, como já foi dito,  sendo executado até 2007. Após a 

criação do PNAES o programa passou a não funcionar, porque não havia profissional 

habilitado para realizar esta atividade. Em 2011, com a chegada de 02 TAE’s, o mesmo aos 

poucos vem buscando reativar suas atividades. Em 2012 foi criado o NIAAP (Núcleo de 

Inclusão e Apoio Acadêmico Pedagógico) por meio da Resolução Nº 27/2012/CONSU, uma 

das formas de reordenar o acompanhamento acadêmico-pedagógico. O NIAAP ainda não está 

em funcionamento, porque a nova resolução contém alguns problemas no tocante a 

sobreposição de funções que foi transferida para este setor.  

Uma novidade no programa consiste no atendimento as pessoas com deficiências, as 

quais são atendidas também aquelas que não têm perfil socioeconômico e que não estejam 

inseridas em programas sociais da PROEST. Antes do PNAES não havia na PROEST 

nenhuma Resolução direcionada para este segmento estudantil, sendo uma das ações previstas 

pelo Decreto em 2010 que vem sendo viabilizada em parceria com a PROGRAD/DEAPE. 

c) Em relação ao acesso aos programas de idiomas, durante o período analisado 

verificou-se que a PROEST buscou oferecer alguns cursos de idiomas em parceria com o 

DCE (Diretório Central dos Estudantes), não tendo tantos resultados qualitativos. Porém, com 

a reativação do setor de acompanhamento pedagógico os cursos foram ofertados passando a 

contemplar um número maior de alunos inseridos nos cursos de idiomas (espanhol, inglês, 

francês e etc). Esta ação mesmo sendo realizada não foi encontrada nos relatórios e nem nas 

resoluções anteriores a 2008 que normatizam os programas da PROEST. Porém após o 

PNAES houve algumas iniciativas voltadas ao atendimento destas demandas sendo 

considerada neste estudo os cursos de idiomas como  uma novidade que passou a integrar 

após 2008 o rol das ações desenvolvidas na PROEST. Atualmente, esta ação está sem 

funcionamento após processo judicial para apurar algumas denúncias de negligência na forma 

em que foram ofertados os cursos. Porém, se considera necessária a existência desta ação de 

forma sistematizada e organizada para atender de fato a finalidade que se propõe, conforme 

dispõe o PNAES. 

d) A inclusão digital:  Esta atividade, mesmo sendo prevista no Decreto do PNAES, 

ainda não está disponível para os alunos assistidos pelos programas sociais da PROEST, 
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porém representa uma das necessidades mais prementes dos alunos pertencentes a “classe” C, 

D e E, visto que a insuficiência de renda da família dificulta que os estudantes possam dispor 

de computadores e internet em suas casas. A necessidade de programas de inclusão digital é, 

portanto, inquestionável, pois sua ausência pode prejudicar o rendimento dos alunos, sendo 

imprescindível que este item seja incluído no rol de ações da assistência estudantil da UFS. 

e) O atendimento as pessoas com deficiência: Consiste numa das ações previstas 

pelo PNAES. Na UFS esta ação foi criada já na época do PNAES, sendo, portanto uma 

mudança dele oriunda, com vistas à inclusão social de portadores de necessidades especiais 

por meio da implementação do “Projeto Incluir”. Este se propõe a viabilizar ações de 

acessibilidade a pessoas com deficiência, se inserindo no contexto das ações didático-

pedagógicas da UFS na busca para garantir o acesso de pessoas com deficiência à educação 

superior. 

Desde 2008, a UFS criou o PAAF (Programa de Ações Afirmativas). Dentre outras 

medidas, procurou possibilitar que os cursos de graduação, a partir de 2010, ofertassem pelo 

menos uma vaga para candidatos que comprovem ter algum tipo de deficiência. 

Alunos com deficiências visuais têm à disposição bolsista da PROEST (Bolsa de Trabalho) 

para acompanhá-los até a sala de aula ou outro local da universidade em que ele precise 

realizar alguma atividade acadêmica. Outros que possuem deficiências auditivas têm direito 

ao acesso a um tradutor especializado em linguagens codificadas (libras) para facilitar a 

comunicação em sala de aula entre o professor e o aluno. 

A PROGRAD/DEAPE, junto com a PROEST, por meio do já citado “Projeto 

Incluir” e do Programa de Acompanhamento-Pedagógico da CODAE, vem buscando 

viabilizar os direitos destes discentes com vistas ao acesso e a permanência dos alunos 

portadores de algum tipo de deficiência na UFS. Dentre as medidas principais, destacamos o 

acompanhamento acadêmico-pedagógico, além de que a UFS vem se preocupando em adaptar 

as estruturas físicas da universidade para que os mesmos possam se deslocar, com a 

implantação de rampas, sinalizações e elevadores, dentro outras medidas. 

Este tipo de atendimento nas IFES é algo novo, tendo ainda muito a fazer, visto que 

o debate sobre direitos deste segmento estudantil vem sendo introduzido recentemente nas 

universidades, sendo incluídas as demandas dos alunos no rol das ações a ser realizadas na 

assistência estudantil. O direito a igualdade de oportunidades no aceso a educação, presente 

na Constituição Federal em vigor, possibilitou a discussão sobre a reserva de vagas para 

alunos historicamente excluídos deste nível de ensino. A discussão sobre as cotas, mesmo 
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com tantas polêmicas, sem dúvida, favoreceu que alunos portadores de algum tipo de 

deficiência fossem inseridos como público privilegiado na assistência estudantil. Este fato 

possibilitou que as IFES desenvolvesse ações no sentido de assegurar a permanência deste 

segmento estudantil no ensino superior, ao menos nos dispositivos legais que amparam as 

ações de assistência estudantil, sendo algo previsto pelo  PNAES. 

 

3) Ações de cultura, lazer e esporte:  

 

Constituem uma das ações do PNAES, destacado pelo FONAPRACE como o 

terceiro eixo estratégico, no qual estão incluídos: o acesso à informação e difusão das 

manifestações artísticas e culturais, ações de educação (esportiva, recreativa e de lazer). Na 

UFS esta ação é desenvolvida pela COPRE, como já foi dito antes. Como nos dedicamos a 

analisar apenas as ações da CODAE não aprofundaremos este eixo. Contudo, pode-se 

ressaltar que, segundo a pesquisa do FONAPRACE, os estudantes das IFES têm baixa 

participação social, artística, cultural e política, não sendo diferente esta situação na PROEST. 

Nesta, a COPRE vem desenvolvendo ações voltadas para esta finalidade, tendo dificuldades 

em manter algumas iniciativas, principalmente pelos custos financeiros gerados com as 

atividades direcionadas para este fim. 

 

4) Assuntos da Juventude: 

 

Constitui no quarto eixo das ações do PNAES, destacado pelo FONAPRACE. Esta 

ação está voltada para a orientação profissional sobre mercado de trabalho; prevenção a 

fatores de risco; meio ambiente; política, ética e cidadania; saúde; sexualidade e dependência 

química. Para este eixo ainda não existem programas ou projetos sistematizados voltados para 

o atendimento desta demanda, mesmo que algumas iniciativas isoladas contemplem esta 

finalidade.  Contudo, o público
133

 alvo dos programas da PROEST é basicamente formado por 

jovens com idade entre 18 e 24 anos o que demonstra a necessidade de serem desenvolvidas 

atividades sistematizadas voltadas para este fim. 

 A tabela abaixo mostra de forma sintetizada as ações priorizadas pelo PNAES e os 

programa e projetos existentes na CODAE/PROEST. 

 

                                                             

133 Os dados têm como base a pesquisa do FONOPRACE divulgada em  2011. 
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Tabela 11 
COMPARATIVO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS  

NA CODAE/PROEST SEGUNDO OS EIXOS DO PNAES 

ORDEM PNAES (AÇÕES) CODAE/PROEST (AÇÕES) 

I Moradia estudantil Programa Residência Universitária 

II Alimentação Programa Bolsa Alimentação e RESUN 

III Transporte Bolsa Viagem 

IV Atenção à saúde NOAPS/DIASE 

V Inclusão digital Desativado 

VI Cultura COPRE 

VII Esporte COPRE 

VIII Creche Não tem 

IX Apoio pedagógico Programa de Acompanhamento Acadêmico-pedagógico 

X 

Acesso, participação e 
aprendizagem de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 
habilidades e superdotação 

CODAE/DEAPE 

Outras 
ações 

- Bolsa de Trabalho 

FONTE: Decreto do PNAES (2010) e Relatórios de Gestão da PROEST (2008, 2009, 2010). 

 

A tabela 11 permite visualizar como a assistência estudantil da UFS está estruturada, 

além de possibilitar que sejam comparadas as ações existentes na PROEST e aquelas que são 

previstas pelo PNAES para as IFES.  

O PNAES estabelece, portanto, que as ações de assistência estudantil sejam 

desenvolvidas nestas áreas, prioritariamente, para estudantes oriundos da rede pública de 

educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Como se 

observa, na UFS algumas ações previstas pelo PNAES ainda não foram criadas, a exemplo da 

creche, auxilio transporte (para custear as despesas diárias com transporte coletivo) e ações 

voltadas para a inclusão digital. Também as ações que contemplem a saúde integral do aluno 

têm sido relegadas a praticamente o encaminhamento de situações à rede pública de saúde. 

 O programa Bolsa de Trabalho não está em nenhum dos eixos do Decreto de 2010 

do PNAES, porém, o FONAPRACE, ao definir em quatro eixos as ações estratégicas da 

assistência estudantil, coloca no segundo as “bolsas e estágios”, dando sustentação e 

permitindo a justificativa de iniciativas como essa, que é considerada prioritária nas ações de 

permanência das IFES. 
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EIXO IV: Evolução do número de alunos atendidos nos Programas de assistência 

estudantil nos anos de 2008 a 2012. 

 

O Decreto que regulamenta o PNAES nas IFES prevê em seu artigo 3º (§ 1o) que 

“As ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a igualdade 

de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, 

preventivamente, nas situações de repetência e evasão decorrentes da insuficiência de 

condições financeiras” (DECRETO N.º 7.234, 2010).  

A tabela 12 mostra a evolução do número de alunos assistidos nos programas sociais 

da PROEST no período de implantação deste programa nacional. 

 

Tabela 12 

EVOLUÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DA PROEST DO 

PNAES (2008 a 2012) 

Programas, projetos 
e ações de assistência 

estudantil/Ano 
2008 2009 2010 2011 2012 

Residência  
Universitária 

226 
(30 casas) 

(236) 
32 casas 

40 (432) 
432 

(59 casas) 
Aprox. 712 alunos 

(89 casas) 

Bolsa de Trabalho 264 319 392 531 536 

Bolsa Alimentação 
 (por modalidade) 

226 (PRU) 
26(BT) 

329 (BA) 

32 (PRU) 
35 (BT) 
215(BA) 

40 (PRU) 
51 (BT) 

226 (BA) 

59(PRU) 
56(BT) 

290(BA-ITA) 

89 (PRU) 
25(BT-ITA) 

452(BA-ITA) 

Bolsa Viagem 231 163 198 - - 

Isenção do PSS  1.009 769 1.203 - 

PIIC
134

 - - 900 - - 

FONTE: UFS – Relatórios de Gestão da PROEST (2007, 2008, 2008 e 2010). * Não identificado. 

 

Conforme se observa na tabela 12 alguns programas foram extintos do rol de ações 

realizadas pela PROEST após o PNAES, a exemplo do Programa de Isenção da Taxa de 

Inscrição no Processo Seletivo Seriado
135

, o Programa de Isenção de Taxas de Matriculas e o 

                                                             

134 O Programa de Inclusão a Iniciação Cientifica foi extinto após ser constatado por meio de levantamento 

realizado pela PROEST o qual mostrou que 70% dos alunos não dispunham do perfil socioeconômico 

compatível com os critérios do público alvo da assistência estudantil da UFS, ou seja, não atendiam os 
critérios que caracterizam o público  alvo da assistência estudantil da UFS. Em 2012 foram aprovados mais 

duas resoluções, mas ainda não foram divulgados editais porque as mesmas estão sujeitas a ajustes.  
135 Em 2012 este programa foi extinto com o ENEM quando a taxa de inscrição deixou de ser cobrada pelas 

IFES, mas somente uma taxa de manutenção no valor de R$ 10,00 a qual foi liberada para aqueles que 
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PIIC (Programa de Inclusão a Iniciação Cientifica). Este programa foi extinto porque os 

critérios de inserção não tiveram os mesmos procedimentos utilizados para os demais 

programas da PROEST, ocorrendo deste o inicio de forma diferente dos demais programas, 

ou seja, sem que houvesse a seleção socioeconômica. Também os alunos atendidos em sua 

maioria não eram cotistas, como previa o edital de seleção, no entanto, os recursos gastos com 

o programa foram oriundos da assistência estudantil
136

.  

O Programa de Isenção de Taxa do Vestibular - PSS foi considerado pela CODAE 

como a “porta de entrada” dos alunos de baixa renda ou vulneráveis socialmente na UFS.  

Desde 2009, vinha ocorrendo a diminuição da demanda pela isenção da taxa do vestibular 

devido a incorporação de outras formas de ingresso. Em 2012 foi extinto, porque a UFS 

passou a utilizar somente o ENEM como forma de ingresso nos cursos de graduação, sendo 

substituído o vestibular.  

A tabela 12 permite mostrar a evolução dos programas da PROEST com um número 

de vagas bem maior em relação ao que existia antes do PNAES. Porém, ao analisar o número 

de matrículas na UFS, este número pode ainda ser ínfimo, se comparado ao quadro de 

demandas postas para a assistência estudantil com as medidas adotadas para por em ação as 

metas do REUNI.  

O próximo eixo irá tratar dos recursos destinados à assistência estudantil da UFS, 

sendo mostrado o percentual de recursos gastos e o quantitativo de alunos atendidos no 

período analisado. Os dados referentes aos anos anteriores servem para indicar as mudanças 

que ocorreram na PROEST após o PNAES.  

 

EIXO V: Recursos destinados à Assistência Estudantil da UFS após o PNAES 

 

Historicamente, um dos principais obstáculos para operacionalização dos programas 

sociais destinados aos estudantes alvo das ações de assistência estudantil tem sido a questão 

da escassez de recursos. A expectativa era que, com a criação do PNAES, este quadro fosse 

superado ou amplamente minimizado, visto que, pela primeira vez, estes recursos teriam 

                                                                                                                                                                                              

estavam cadastrados no Cadastro Único ficando o serviço a cargo do CCV (Comissão de Concursos e 
Vestibulares). Na época este programa foi estendido aos alunos dos Cursos da EAD. 

136 Um levantamento feito pela POSGRAP/COPES (Pró-Reitoria de Graduação e Pesquisa/Coordenação de 

Pesquisa da UFS) dos bolsistas atendidos pelo PIIC em  2011 e 2012 mostrou o perfil dos alunos, revelando 

que apenas 28% deles eram cotistas. 
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rubricas específicas, voltadas para a execução das atividades inerentes ao atendimento das 

demandas deste segmento estudantil. 

Com o PNAES deu-se um passo importante para a viabilização dos direitos 

vinculados a assistência estudantil, sendo definidas verbas para este fim, Dados do 

FONAPRACE (2012) mostram que em 2008 foram destinados R$ 125,3 milhões para o 

PNAES; em 2009 foram R$ 203 milhões e em 2010 foram R$ 304 milhões. Em 2011 a soma 

foi de R$ 400 milhões e em 2012 foram R$ 504 milhões. Em 2013 o FONAPRACE estipulou 

que seria suficiente um valor equivalente a 1,5 bilhão de reais, não sendo, contudo feito o 

repasse por ele previsto que foi de apenas 600 milhões o que confirma algo já mostrado por 

Cislaghi e Silva (2011) as quais revelam que com o PNAES houve um aumento das verbas 

destinadas para o financiamento da Política de Assistência Estudantil das IFES, no entanto, o 

mesmo ainda é insuficiente.  

A tabela 13  irá mostrar como se dá esta situação utilizando para tanto o caso da 

UFS, podendo evidenciar desde logo que o contexto de implantação do PNAES nas IFES se 

deu na mesma ocasião do REUNI. Na UFS, a dificuldade relacionada à escassez de recursos 

pode também ter influenciado o processo de implantação do PNAES, conforme já mostrado 

no eixo das ações realizadas, já que se priorizou principalmente o cumprimento de metas 

quantitativas delineadas pelo programa de expansão do ensino superior público, portanto, em 

conformidade com as recomendações do FMI e Banco Mundial no que tange as prioridades 

da política macroeconômica relacionada à destinação cada vez maior do fundo público para 

pagamento dos juros da dívida e redução drásticas dos gastos com as políticas públicas, dentre 

elas a educação superior e nela a assistência estudantil. 

Segundo dados do Dieese (2011), em termos mundiais, até 2009 os recursos públicos 

injetados no sistema financeiro corresponderam a 74% do PIB no Reino Unido, 44% nos 

estados Unidos e 18% nos países da zona do Euro (BOSCHETTI, 2012, p. 33). No Brasil a 

autora destaca, com base em Fattorelli (2011) que: 

 

No Brasil e na América Latina, mesmo os governos de tendência macroeconômicas 

baseadas em tendência “centro-esquerda” eleitos na última década, vêm realizando 

políticas macroeconômicas com destinação do fundo público para pagamento da 

dívida pública, manutenção de elevadas taxas de juros, carga tributária elevada e 
regressiva, redução ou não ampliação de recursos para as políticas sociais, 

contingenciamento de gastos sociais, congelamento de salários no setor público, 

prioridade para as metas de “superávit primário” e controle da “inflação”, realização 

de reformas de caráter neoliberal com redução de direitos da previdência social e 

privatizações, além de ausência de controle de capitais. 
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Tais dificuldades podem ter interferido na ausência de novas propostas para a 

assistência estudantil da UFS, sendo percebidas deficiências no que se refere ao planejamento 

de uma política de assistência estudantil capaz de abarcar as demandas potenciais dos alunos 

apresentadas na época, quando os recursos que não foram gastos na assistência estudantil da 

UFS, oriundos do PNAES, foram devolvidos para os cofres da União. Em 2008 foram 

devolvidos recursos recebidos no final do exercício, originalmente destinados à assistência 

estudantil e outras ações voltadas para o acesso e a permanência na universidade. O montante 

devolvido do PNAES, segundo declara o relatório da UFS, correspondeu a RS 626.698,28 dos 

programas sociais da PROEST (UFS- RELATÓRIO DE GESTÃO, 2008, p. 24). 

A tabela 13 irá evidenciar a realidade da UFS, podendo mostrar se houve diferenças 

em relação ao montante dos recursos destinados para o financiamento da assistência estudantil 

da PROEST, depois do PNAES. 

 

Tabela 13 
EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL/ALUNO ATENDIDO 

Meta Financeira (previsão/execução) % Física (previsão/execução) 

2000 519.200,00/519.165,00 100% 1.937/1.919 

2001 575.096,00/564.229,00 98% 1.937/ 1.919 

2002 553.475,00 /553.426,00 100% 2.100 /1.919 

2003 691.702,00/ 691.700,76 100% 1.500/ 1.878 

2004 450.000,00/ 74.920,00 17% 1.909/2.100 

2005 1.644.748,00/1.620.374,00 99% 2.100/ 2.400 

2006 1.622.275,00/1.512.353,00 93% 2.200/ 2.200 

2007 2.036.360,00/1.784.582,00 88% 2.483/ 2.513 

2008 2.457.564,00/2.454.511,00 99,88 2.856 /2.513 

2009 2.835.865,27/2.485.315,15 88% 2.970/ 2.970 

2010 6.885.655,48/5.289.373,67 77% 2.731/ 2.731 

2011 7.528.812,80/7.295.753,23 97% 6.000/ 6.000 

2012 10.846.022,00/11.486.716,37 +100% 6.700/ 7.770 
FONTE: VASCONCELOS (2010); Relatórios de Gestão da UFS – prestação de contas. 2004, 2005, 2006, 

2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012. (Tabela modificada pela autora). 

 

A tabela 13 mostra o montante das verbas destinadas para a assistência estudantil da 

UFS nos anos de 2000 a 2012, antes e depois do PNAES, bem como o orçamento previsto e o 

executado, além do número de alunos atendidos e o previsto inicialmente.  

Em relação à origem dos recursos destinados a assistência estudantil da UFS 

verifica-se que antes do PNAES a UFS já destinava parte de seus recursos para executar as 
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ações de assistência estudantil, porém o valor era muito baixo. Este montante, conforme 

mostramos, não atendia todas as demandas, por isso era comum a existência de excedentes 

nos programas sociais. Sobre isso, Vasconcelos (2010. p.158) explica que: “Só a partir do ano 

de 2000 foi criada na UFS, a ação Assistência do Educando do Ensino de Graduação. As 

alocações nessa ação variaram entre 0,61% a 1,65% da dotação executada”.  

Os dados da mesma tabela também mostram que antes do PNAES, nos anos 2000, a 

assistência estudantil da UFS dispunha de um número extremamente baixo de recursos, com 

apenas R$ 519.165,00. Este quadro não foi peculiar à UFS, mas também às demais 

instituições federais públicas. Conforme explica Cislaghi (2012) a década de 2000 foi o pior 

momento para o financiamento das IFES, sendo caracterizado como uma época de “clara 

redução dos recursos no segundo governo Cardoso e no primeiro governo Lula. Apenas em 

2006 há uma recuperação, não chegando, entretanto, ao patamar de 1989” (p. 277).  

Quadro parecido persiste até 2004, quando se iniciou o processo de expansão da UFS 

nos moldes da política delineada pelo governo Lula: “Na UFS, os impactos do Plano de 

Expansão são perceptíveis na ação, sobremaneira, a partir de 2005, quando os créditos 

direcionados para esse fim elevaram-se em relação aos anos anteriores” (VASCONCELOS, 

2010, p. 158). 

Observe também que o quantitativo estipulado de atendimento em 2003, 2004, 2005, 

2007 e 2012 foi maior que o previsto. Porém, em alguns casos, os gastos foram menores que o 

planejado inicialmente, como se deu em 2004, em que o número de aluno atendido foi maior 

que o previsto, porém o que foi gasto correspondeu a um valor ínfimo referente a apenas 17% 

do previsto. Há muitas dúvidas quando se observam dados como estes. Como é possível que 

em 2003, para atender 1.878 alunos, a assistência da UFS gastou R$ 691.700,76 e que, um 

ano depois, 2004, tenha atendido 2.100 alunos com apenas R$ 74.920,00? É uma mágica que 

deixa qualquer um perplexo.  Mais ainda: vejam que entre 2005 e 2010 o número de alunos 

atendidos oscila entre 2.400 e 2.700, porém o volume de recursos usados sai de R$ 

1.620.374,00 para R$ 5.289.373,67. 

A partir de 2008 o montante destinado para as ações de assistência estudantil foi 

significativo, em relação aos anos anteriores ao PNAES, sendo percebido especialmente a 

partir de 2011 um número crescente de alunos que foram beneficiados com os recursos da 

assistência estudantil da UFS. Mesmo com este aumento não podemos vislumbrar grandes 

mudanças na assistência estudantil, já que estes números, quando tomados isoladamente, 

escondem outras nuances as quais só poderão ser melhores visualizadas quando comparadas 
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com o montante geral dos recursos recebido pela UFS para viabilizar o programa de expansão 

do ensino superior púbico em Sergipe, conforme será mostrado na tabela 14. 

Em 2012 houve um aumento crescente do montante destinado à assistência 

estudantil, chegando a um total de R$ 11.486.716,37. A tabela 14 mostra o orçamento geral 

destinado a UFS e o que foi rubricado como gasto com a assistência estudantil da PROEST no 

período de expansão, desde 2004 a 2012. 

 

Tabela 14 

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFS E DA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE E 

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA UFS E ALUNOS ATENDIDOS NA 

PROEST 

Ano Orçamento da UFS 
Orçamento da 

AE
137

 
%

138
 

Alunos 
matriculados 
UFS/noturnos 

Alunos 
beneficiados

139
 

2004 R$123.029.949,68 R$74.919,50 

0,16% 10.217 
alunos/3.018 

noturnos 
1.909 

2005 R$145.031.907,41 (18%) R$ 1.620.374,02 1,11% 
11.651/3.310 

noturnos 
2.400 

2006 
R$163.674.799,07 

(12,03%) 
R$1.622.275,00

140
 1% 

12.144/3.907 
noturnos 

2.200 

2007 R$ 99.875.025,96 R$2.036.360,00 1,25% 
14.141/4.571 

noturnos 
2.513 

2008 R$ 117.653.666,00 
R$ 

2.454.510,95
141

 
2,08% 15.142 /5.210 2.513 

2009 R$ 249.618.205,12 R$ 2.485.315,15 1% 17.187 2.970 

2010 R$ 252.818.791,00 (15%) R$ 5.289.373,67 2,09% 
20.486 

Noturno: 7.018 
2.731 

2011 R$ 403.143.945,00 R$ 7.295.753,23 1,8% 
22.830 

Noturno: 7.948 
6.000 

2012 R$ 381.300,000, 00 R$ 11.486.716,37 3,31% 
25.456/8.500 

noturnos 
7.770 

FONTE: Relatórios de Gestão e de Prestação de Contas da UFS (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 e 2012). 

 

A tabela 14 mostra o montante geral de recursos destinados a UFS e a PROEST, 

além do número de matrículas e de alunos atendidos com recursos da assistência estudantil 

durante o período de expansão, desde 2004 até 2012. Verifica-se que de 2004 a 2006 o 

                                                             

137
 Os valores considerados são aqueles que foram executados nos anos de 2004 a 2012, informados nos 

Relatórios de gestão da UFS-Prestação de contas. 
138 Valor gasto em porcentagem com assistência estudantil em relação ao orçamento geral do que foi gasto na 

UFS em cada ano. 
139 Número de alunos que foram beneficiados com os recursos destinados a assistência estudantil. Os relatórios 

não especificam quais ações são desenvolvidas com estes recursos e aquelas desenvolvidas pela PROEST. 
140 As fontes foram as seguintes: 777.184,00 (tesouro) e 845.091,00 (recursos próprios). 
141 No total foram gastos com as bolsas R$ 2.120.886,56 e com material de consumo R$ 333.624,39 totalizando 

um valor de R$2.454.510,95. 
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aumento se deu por conta da criação dos campi do interior (Itabaiana e Laranjeiras). Em 2007 

e 2008 foi menor o valor que os dois anos anteriores. Porém, a partir de 2009 a UFS passa a 

receber o dobro do montante recebido nos dois anos anteriores, em decorrência da 

implantação do REUNI em 2008.  Em 2010 passa a adotar o sistema de reserva de vagas para 

cotistas, disponibilizando as vagas remanescentes para alunos que realizaram o ENEM, 

atendendo já algumas das metas iniciais previstas pelo programa de expansão para 

recebimento de mais recursos. Estes, em 2011, elevam-se duas vezes mais, por conta também 

da implantação do campus de Lagarto. Em 2012 a UFS aderiu ao novo ENEM como forma 

única de ingresso.  

Provavelmente, o aumento dos recursos recebidos pela UFS se deva ao cumprimento 

das metas
142

 do REUNI. 

Uma análise mais apurada dos dados da Tabela 14 poderia ser realizada se 

houvessem dados atualizados do perfil socioeconômico dos alunos da UFS, que poderiam 

explicar qual o real significado desses 3,31% frente ao montante de alunos das categorias C, 

D, e E que são o publico alvo da assistência estudantil. 

A tabela 14 mostra que de 2007 até 2008 o valor dos recursos destinados a UFS 

ainda teve alguma sazonalidade, sem grandes alterações. Em 2009, houve um aumento 

significativo no montante de recursos destinados à assistência estudantil, sendo considerado 

pela gestão da UFS o ano de consolidação da assistência ao estudante, tendo atingido as metas 

do programa para este ano, especialmente do programa residência universitária. Contudo, 

apesar deste aumento de mais de 100%, a gestão considerou que os recursos foram 

insuficientes para atender as demandas oriundas da expansão, diante dos “reduzidos recursos 

frente à necessidade de concretização dessa ação, considerando o grande quantitativo de 

graduandos na instituição”. Mesmo assim, na PROEST “a UFS conseguiu realizar a meta, 

pois no exercício de 2009 houve plena efetivação dos programas de assistência para o 

                                                             

142 Dentre as metas do REUNI estão as seguintes: as IFES que executaram acima de 40% dos recursos de custeio 

e capital em 2009 terão em seu orçamento 100% do REUNI pactuado e 28,5% do repactuado. Aquelas que 

executaram menos que este percentual terá em seu orçamento 70% do pactuado no Programa. Os 30% 

restantes do pactuado, bem como os 28,5% do acordo de repactuação devido a cada instituição ficarão no 

orçamento do MEC e serão disponibilizados via descentralização de créditos em 2010. A outra meta diz 

respeito a adesão das IFES ao novo ENEM142, como já dito no capitulo anterior. Para as instituições que 
aderirem ao novo ENEM, além dos 200 milhões distribuídos pela matriz ANDIFES e pela Matriz de 

Assistência Estudantil, o MEC destinará um acréscimo às IFES, de acordo com o grau de adesão ao novo 

Enem como critério para ingresso. (ANDIFES, 2009).  
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educando na instituição” (UFS - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2009, p. 

28). 

Conforme se observa na Tabela 14, na assistência, este aumento significou um 

avanço de mais de 100% nos recursos, que perfazia uma proporção de 1% (R$ 2.485.315,15) 

em 2009, chegando a 2,09% (R$ 5.289.373,67) em 2010. Na mesma época cresceu também o 

número de matrículas na UFS: de 17.187 em 2009 para 20.486 em 2010. Porém, o aumento 

das verbas (mais do dobro) não significou a criação de novos programas, nem a 

melhoria/mudanças dos critérios focalistas e seletivos, e ainda não conseguiu atingir um 

número maior de alunos. Na verdade deu-se o contrário: reduziu de 2.970 para 2.731.  Sobre 

isso, o Relatório Anual de Prestação de Contas apresenta a seguinte justificativa: 

 

Em relação à evolução do quantitativo físico, verificou-se no triênio 2008/2010 uma 

oscilação no número de alunos atendidos com as diversas bolsas e benefícios 

oferecidos pela instituição, apresentando um total de aproximadamente 2.731 alunos 

atendidos no exercício de 2010, equivalendo a um crescimento percentual de 8,67% 

em relação ao ano de 2008, e a uma queda percentual de 8,04% em relação ao 

exercício de 2009 (UFS - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2010, p. 
23). 

 

O relatório não apresenta de forma clara de que maneira se dão os gastos na 

assistência estudantil. Não é possível saber se se gasta mais com o PRU ou com o Bolsa 

Viagem, com alimentação ou com Apoio Pedagógico. Faltam transparência e controle dos 

gastos, impedindo que se avalie o direcionamento dos recursos destinados à assistência 

estudantil. Contudo, a assistência estudantil é festejada pelas gestões da UFS, pois é uma das 

ações que conseguiu cumprir as metas físicas previstas. Por exemplo, o ano de 2010 deve ser 

festejado, embora tenha atendido um número menor de estudantes que em anos anteriores, 

porque a previsão, a meta, tinha sido mesmo mais baixa:  

 

[...] o ano de 2010 também foi um ano a ser comemorado, pois, após o 

estabelecimento de uma conjuntura favorável ao desenvolvimento do ensino 

superior público no Brasil, tivemos a consolidação do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil-PNAES, a partir do decreto nº 7234 de 19 de Julho de 2010 

com caráter definitivo de política de Estado (UFS- RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS, 2010, p. 9). 

 

 Enquanto na PROEST se dava a consolidação do PNAES, também nesta época se 

deu o primeiro vestibular com reservas de vagas para cotistas, além de um maior número - de 

17.187 para 20.486 – de alunos matriculados na UFS, sendo que destes 1.073 em cursos 

noturnos. Tais mudanças em tese poderiam traduzir um maior número de demandas pelos 
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programas sociais, portanto, colocariam um maior desafio para atender as necessidades dos 

alunos cotistas pela PROEST. Nesta, foram criadas mais vagas nos programas sociais, com o 

desdobramento do programa bolsa alimentação nas modalidades individual e coletiva. 

Ainda no tocante ao montante destinado à assistência estudantil, verifica-se que em 

2011 a UFS recebeu o dobro dos recursos; mesmo assim, o valor que foi repassado para a 

assistência estudantil foi ainda menor que 2008. Contraditoriamente, em 2011 aumentou o 

número de matrículas na UFS e também de alunos atendidos com recursos da assistência 

estudantil, passando de 2.513 em 2008 para 6.000 alunos atendidos em 2011. Na mesma 

época, em termos de percentagem, verificou-se um decréscimo em termos do que foi 

repassado do montante geral recebido pela UFS para a assistência estudantil, passando de 

2,08% para 1,8%, em 2011. Na mesma época, o número de matrícula na UFS cresceu, em 

2008, de 15.142 (sendo 5.210 noturnas) para 22.830 em 2011, sendo que destas 7.948 

estavam matriculados em cursos noturnos. 

Em 2012, segundo os documentos oficiais da UFS, a meta foi suplantada, apesar de 

alguns desafios, a exemplo da reestruturação do Restaurante Universitário (RESUN). O 

volume de recursos aplicados no ano foi justificado pelo aumento de bolsas, como foi o caso 

da bolsa alimentação individual que substituiu o RESUN durante a reforma e reajustou em 

100% o valor da bolsa em 2012 e a ampliação do Programa Residência Universitária para 

atender o crescimento do contingente de estudantes matriculados nos Campi da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS). Outro fator que provocou o aumento nos recursos foi a política de 

cotas, que demandou uma ampliação da assistência estudantil, além do atendimento da 

demanda por Bolsa Viagem para participação em eventos fora do estado de Sergipe, que foi 

considerada acima do previsto (UFS - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2012, 

p. 38).  

Em 2012 foram destinados para a assistência estudantil da UFS o valor de R$ 

11.486.716,37 para atendimento de 7.770 alunos, ou seja, um número bem maior que o 

previsto
143

. Porém, como foi mostrado, houve um número elevado de alunos que, mesmo 

sendo aprovado no processo seletivo, não conseguiu vaga no programa. A expectativa é que 

no futuro este quadro perverso seja superado, porém com o término da alocação dos recursos 

oriundo do REUNI novos desafios são postos à PROEST: 

 
A consolidação do projeto de expansão da UFS exige esforços em todas as frentes. 

Do ponto de vista acadêmico, é necessário garantir a permanência dos alunos 

                                                             

143 Idem. 
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oriundos da rede pública, mediante novos métodos de ensino, mas, sobretudo, da 

formalização de uma política de assistência estudantil que possa garantir a formação 

adequada e de qualidade aos estudantes de origem pobre (RELATÓRIO DE 

GESTÃO DA UFS – PRESTAÇÃO DE CONTAS, 2012, p. 22). 

 

A tabela 14 também mostra que mesmo com o aumento no valor destinado à 

assistência estudantil da UFS no período de expansão, seu percentual representa um 

quantitativo muito baixo se comparado ao que a UFS recebeu para por em marcha as metas de 

expansão das matrículas e cursos da UFS, mesmo que este aumento seja, em 2012, bem 

maior. Isto se dá não porque não há necessidade de investimento nesta área, mas porque a 

prioridade dos investimentos oriundos do REUNI é para a modernização das estruturas da 

universidade.  

A análise dos relatórios de prestação de contas não é clara para qualquer leitor, em 

virtude do emaranhado de códigos que dificultam que seja verificada com clareza a forma 

como são aplicados os recursos. Nos relatórios orçamentários (de gestão e prestação de 

contas) não aparecem recursos rubricados como PNAES. A matriz existente para a assistência 

estudantil denomina-se “Programa Brasil Universitário, Ação 4002”, ou seja, da mesma forma 

que era rubricado antes da criação do PNAES. As dificuldades que ora passa a assistência ao 

estudante da UFS demanda dos agentes envolvidos na implementação desta política uma 

maior transparência das ações realizadas e uma avaliação consistente das demandas 

existentes, encontrando estratégias para atendê-las. 

 

EIXO VI: Controle/fiscalização/Acompanhamento dos recursos depois do PNAES 

 

No que se refere ao controle e a fiscalização dos recursos destinados a assistência 

estudantil das IFES, o Decreto N.º 7.233/2010 trata dos procedimentos orçamentários e 

financeiros relacionados à autonomia universitária. Segundo este documento os recursos 

financeiros das IFES não utilizados no ano corrente devem ser recolhidos ao Tesouro 

Nacional no fim de cada exercício (KOWALSKI, 2012). 

No âmbito de expansão delineada pelo REUNI, as IFES são submetidas a metas o 

que faz com que sua autonomia seja reduzida. Para Kowalski (2012) “A autonomia da 

universidade é ameaçada pelos mecanismos de pressão para inserção de parâmetros 
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condizentes com seus índices de produtividade institucional, a qual não menciona nenhum 

critério referente à assistência estudantil”
144

 (p. 67).  

Verifica-se que o PNAES ainda não define com clareza aonde os recursos devem ser 

gastos, abrindo espaços para que as atividades de pesquisa ou extensão sejam custeadas com 

os recursos da assistência estudantil, bem como também é flexível quanto a outros requisitos a 

serem criados por cada instituição específica
145

.  Porém, esta utilização não pode ser 

considerada de todo equivocada, já que o Decreto de 2010 afirma que: “O PNAES deverá ser 

implementado de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando 

o atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial 

das instituições federais de ensino superior” (Art. 3º, § 1º). 

No que se refere ao acompanhamento das ações desenvolvidas na assistência 

estudantil é algo previsto pelo PNAES, porém ainda inexiste nas IFES uma metodologia 

mínima, indicativa do caminho a ser seguido no processo de monitoramento das ações. Na 

UFS uma das dificuldades de operacionalizar os programas da PROEST diz respeito a lacuna 

no quesito avaliação das ações, o que faz com que, diante da escassez de recursos, as 

dificuldades se tornem ainda maiores. Sobre isto Castro (2010) explica que:  

 

[...] o aumento das vagas e das instituições de ensino, que “em tese” é um esforço 

para qualificar e democratizar o acesso ao ensino por parte dos jovens brasileiros, e 

entre eles, preferencialmente via cotas, os de camadas sociais empobrecidas, por sí 

só não realiza a sua meta [...]. Por outro lado, as universidades, muitas delas com 

vagas ociosas, tendem a ser depauperadas com cortes de verbas e desfiliação de 

princípios clássicos como autonomia e articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 

reordenando-se ao tipo de gestão empresarial (CASTRO, 2010, p. 208 e 209). 

 

A análise realizada na assistência estudantil da UFS revela as contradições postas no 

âmbito da proposta de contrarreforma implementada pelo governo Lula desde o seu primeiro 

governo. Os recursos destinados para o REUNI privilegiam os aspectos quantitativos, sem 

levar em conta a qualidade da educação superior, onde as deficiências do sistema educacional 

se refletem nos índices de evasão, repetência e abandono dos cursos. 

Mas o embuste não se esconde no discurso, e a realidade se impõe. A análise dos 

desdobramentos do REUNI na UFS revela o resultado do programa: a expansão, que 

                                                             

144  Idem ( p. 67). 
145 As IFES tem autonomia para criar ações de assistência estudantil, porém, segundo a Portaria (Art. 4º) “As 

ações do PNAES atenderão a estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação, prioritariamente, 

selecionados por critérios sócio-econômicos, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições de 

educação superior em ato próprio” (PORTARIA Nº. 39, 2007). 
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privilegia o quantitativo e não o qualitativo tem trazido como resultado o decrescente índice 

da taxa de sucesso na graduação, que é medida pelo número de vagas oferecidas, dividido 

pelo número de formandos no ano. Verifica-se, no período analisado (2008 a 2012) que este 

indicador de desempenho tem decrescido, provavelmente em virtude da dificuldade de grande 

parte dos alunos concluírem seus cursos por motivos vários, não apenas carência na 

assistência que é prestada, como também pelos gargalos da estrutura, a defasagem no número 

de docentes, formação deficitária no ensino médio e etc.  

A tabela abaixo mostra o resultado das medidas de expansão do REUNI e os 

impactos na taxa de sucesso da graduação considerado como um dos principais indicadores de 

avaliação a ser obervado nas IFES. 

 

Tabela 15 

TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO (2008 A 2012) 

ANO TSG 

2008 0,84 

2009 0,52 

2010 0,56 

2011 0,47 

2012 0,50 

FONTE: UFS - Relatório de Prestação de Contas (2012). 

 

Como se observa na tabela 15, no período analisado houve um decréscimo da taxa de 

sucesso de desempenho de alunos matriculados nos cursos de graduação em especial a partir 

de 2009 até 2012, quando comparado aos anos anteriores. Por exemplo, a taxa de sucesso na 

graduação da UFS era de 2,74 em 1996 e passou para 2,54 em 2000 (UFS- RELATÓRIO DE 

GESTÃO DA UFS, 1996 - 2000). Atualmente verifica-se uma queda ainda maior da TSG. 

Ora, os dados mostrados anteriormente não poderiam oferecer um resultado diferente, 

evidenciando claramente os desdobramentos do REUNI na UFS. Evidenciamos que nenhuma 

política pública irá resolver os gargalos existentes na educação, porém, sem um investimento 

adequado na assistência estudantil, dificilmente irá conseguir alcançar um dos objetivos a que 

se propõe o PNAES, que é “reduzir as taxas de retenção e evasão” (ITEM III, DECRETO 

7.234, 2010), quanto mais atingir os demais objetivos que o PNAES se propõe.  

Diante disso, o Ministro da Educação, durante a 116ª Reunião Ordinária da 

Associação Nacional dos Dirigentes as Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

passou a divulgar que seriam criadas novas ações de reforço para a assistência estudantil, 

podendo ser canalizados mais investimentos em apoio pedagógico, plano de tutoria e bolsas 
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aos estudantes de baixa renda, considerando “O desafio de receber e manter nas instituições 

um novo perfil de estudantes, que chegarão às universidades públicas por meio da reserva de 

vagas instituída pela Lei nº 12.711, a lei de cotas” [...].  Sendo assim, “As ações de reforço à 

política de assistência estudantil, planejadas para o atendimento dos estudantes cotistas, serão 

desenvolvidas por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)”
146

  

A análise revela, portanto, um amplo rol de dificuldades das medidas até então 

criadas para minimizar os problemas na assistência estudantil, tomando como referencia a 

assistência estudantil da UFS, a qual, mesmo após o PNAES, não conseguiu mudar a 

configuração da política de assistência ao estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

146 Disponível em:  http//www.planetauniversitario.com. Acesso em 22/11/2012. 

http://www.planetauniversitario.com/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa realizada permite vislumbrar que as políticas de educação superior que 

são implementadas pelos governos brasileiros estão relacionadas à estratégia de inserção na 

economia mundial, orientadas pelos organismos internacionais, os quais determinam um 

conjunto de medidas que criam restrições orçamentárias para as IFES.  Um ponto de maior 

vislumbre deste processo de desobrigação do Estado diz respeito às exigências postas para as 

universidades públicas, no sentido das mesmas criarem estratégias para seu autofinanciamento 

por meio de parcerias com instituições e empresas. 

Mesmo com todo o discurso governamental de que o REUNI mudaria o cenário do 

ensino superior público, verificou-se que, apesar do crescimento numérico das matrículas e 

dos cursos, sequer chega-se próximo ao quadro expansivo que se deu na esfera privada. Nesta 

é onde se dá a maioria das matrículas registradas, correspondendo a um total de 4,7 milhões 

de alunos matriculados, ou seja, 74,2% dos jovens que cursam ensino superior; em 

contrapartida, 1,6 milhão de estudantes efetuam suas matrículas nas instituições públicas de 

ensino superior, representando 25,7% (INEP/MEC, 2010). 

O que se percebe é o aprofundamento da política privatista adotada pelos governos 

brasileiros, principalmente nesta década. Também uma política de incentivo maior ao setor 

privado da educação, via PROUNI.  

A pesquisa realizada na assistência estudantil da UFS revela o outro lado da 

expansão do ensino superior, ou seja, que a política educacional adotada pelo Governo Lula e 

subsequente trouxeram avanços no que se refere ao reconhecimento de direitos sociais 

reivindicados historicamente, como a ampliação do acesso, porém, com problemas de 

efetivação porque são muitos os desafios postos para cumprir as metas do REUNI. As 

principais mudanças que se deram foram nas instalações físicas, as quais vêm sendo 

remodeladas para atender as indicações do REUNI no que se refere ao processo de 

modernização da sua infraestrutura. Porém, a maior de todas foi no aumento do quantitativo 

de alunos e cursos oferecidos na Instituição, embora sem o devido planejamento, porque a 

prioridade era e é cumprir as metas estipuladas pelo MEC com vistas a proporcionar ao país 

um destaque maior diante do que determina os organismos internacionais, mesmo que para 

isso o modelo de educação não seja avaliado. 
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Porém, a expansão verificada pode ser considerada ainda reduzida, se comparada ao 

que ocorreu na rede de ensino superior privada, onde se deu um incremento de 425 mil vagas 

somente entre o ano de 2009 e 2010
147

.  

Na UFS as políticas de acesso, a exemplo das cotas, viabilizaram o aumento do 

número de estudantes, favorecendo que jovens de camadas mais empobrecidas pudessem 

frequentar uma universidade. Estes advêm de várias localidades: do interior aos grandes 

centros urbanos e até mesmo de outros países e regiões. A UFS permanece, então, com o 

desafio de criar uma política voltada para a qualificação de suas ações, priorizando mais os 

aspectos qualitativos, dentre os quais está a assistência estudantil, que não pode deixar de ser 

priorizada.  

A expansão desordenada como a que ocorreu com o REUNI favoreceu o não 

suprimento das demandas dos alunos. Mesmo com o aumento das vagas oferecidas nos 

programas sociais, como o que ocorreu em 2011 na UFS com a Portaria Normativa Nº. 1.000, 

quando foram criadas mais de 410 vagas divididas entre bolsa de trabalho, residência, 

alimentação, extensão, pesquisa e monitoria, continuou deficiente e insuficiente o 

investimento na assistência estudantil. 

A UFS conseguiu realizar a abertura de novos cursos e a criação de novas vagas, 

inclusive através do ensino na modalidade à distância, que cresceu de mais de 

aproximadamente 2 mil vagas para 5.562 mil em 2012
148

. Porém, a UFS não e um caso 

isolado, quando observamos que em nível nacional o crescimento desta modalidade de ensino, 

de 2001 a 2010, foi de dez vezes, chegando a 780 mil alunos matriculados nos cursos da EAD 

(INEP/ MEC, 2010).  

Avaliando os resultados do REUNI na UFS concordamos com o que diz Boschetti 

(2008), para quem este programa de expansão consiste numa perspectiva que restringe o 

sentido de espaço de produção autônomo de pesquisa e produção de conhecimento e amplia o 

sentido de usina de produção. O REUNI não traz consigo uma proposta de definição dos 

parâmetros para a garantia de um padrão de qualidade técnica, ética e social na formação. As 

medidas se voltam, exclusivamente, para responder às exigências do capital financeiro com 

expansão quantitativa e submissão a demanda do mercado (BOSCHETTI, 2008). 

A pesquisa na assistência estudantil mostrou que mesmo após o PNAES a UFS não 

conseguiu institucionalizar uma política de assistência estudantil, nem mesmo dentro dos 

                                                             

147 Idem. 
148 Fonte: Relatório de Gestão da UFS (2004 a 2012). 
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moldes do próprio PNAES. Algumas ações previstas, como as de transporte (que está 

disponível apenas o Programa Bolsa Viagem), creche, inclusão digital e ações que tratem dos 

assuntos da juventude ainda não existem, ou não atendem as reais necessidades dos alunos, 

ficando estas demandas com o atendimento prejudicado. As ações existentes, mesmo 

desempenhando um papel fundamental para a permanência e conclusão dos cursos pelos 

alunos de baixo poder aquisitivo, são insuficientes e funcionam de maneira precária, como é o 

caso do PRU. Este é estruturado de forma que a instituição apenas se responsabiliza pelo 

repasse da bolsa para pagamento das despesas, obrigando que os alunos encontrem avalista 

para poder alugar o imóvel e deixando sobre eles todas as responsabilidades. Além disso, o 

valor repassado não permite que sejam cobertas todas as despesas referentes a despesa com 

moradia, tendo o aluno que custear algumas delas, dentre outros problemas. Os demais 

programas, em especial o programa Bolsa de Trabalho, mesmo tendo a função de assegurar o 

acesso a uma renda complementar - o que faz com que seus usuários consigam pagar algumas 

das despesas oriundas do processo de formação - vem sendo utilizado equivocadamente, ainda 

hoje desconsiderando as orientações do PNAES, ao condicionar o direito a assistência à 

prestação de trabalhos administrativos a serem desempenhados obrigatoriamente na 

universidade, quando na verdade este “bolsista” deveria ser incluído em espaços condizentes 

com sua formação acadêmica. 

As mudanças ocorridas na assistência estudantil da UFS após o PNAES se deram 

mais no sentido se suprir as lacunas deixadas pelo processo desordenado de expansão e muito 

menos em criar uma política que assegure direitos dentro da universidade, conforme 

determina o Decreto Presidencial Nº. 7.234/2010, que normatiza as ações de assistência ao 

estudante nas IFES em nível nacional. Segundo o PNAES: “As ações de assistência estudantil 

devem considerar a 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” (Art. 4º. Parágrafo Único). 

As demandas institucionais que favoreceram a implantação do PNAES na UFS, 

oriundas do processo de expansão iniciado ainda em 2004, trouxeram novos desafios à 

PROEST, no sentido de atendê-las ao mesmo tempo em que procura lidar com pendências 

antigas, objeto de históricas reivindicações, como é o caso da construção de residências 

universitárias próprias, criação de novos programas, aumento e transparência dos recursos 

gastos com assistência estudantil, diminuição da escassez de recursos humanos e materiais, 
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melhoria do espaço físico para realização de atividades e atendimento dos usuários, de forma 

a garantir o direito ao sigilo das informações prestadas nos atendimentos aos usuários.  

Há que mostrar, contudo, que ocorreu uma evolução da assistência estudantil da 

UFS, no período de 2008 a 2012, no tocante à elevação do número de estudantes atendidos. 

Porém, a mesma não acompanhou o aumento das demandas que chegaram a PROEST. Em 

relação ao montante de recursos destinados à assistência estudantil também houve mudanças, 

visto que após 2008 cresceu em volume o montante dos recursos; porém, ainda é prematuro  

afirmar que existe uma matriz denominada PNAES. Somente no ano de 2008, em todos os 

documentos consultados, foi encontrada referência ao PNAES como matriz de recursos que 

foram devolvidos a União em vista de sua não utilização. 

Chama atenção também que os relatórios de gestão e de prestação de contas não 

revelam com clareza quais ações da PROEST são custeadas com os recursos da assistência 

estudantil, nem a distribuição dos mesmos por programas e projetos, situação que evidencia 

pouca transparência em relação ao que, como e onde se gasta. 

Segundo o PNAES, devem ser atendidos “prioritariamente estudantes oriundos da 

rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e 

meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior” 

(Art. 5º). A assistência estudantil da UFS torna mais restrita a seletividade, ao instaurar o 

critério de renda familiar de até 90% do salário mínimo per capita.   

De acordo com o PNAES, as ações deverão ser implementadas de “forma articulada 

com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes 

regularmente matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de 

ensino superior” (Art. 3º). Neste sentido, parece deixar aberta a possibilidade do uso de parte 

dos recursos do PNAES nos Programas de pesquisa e extensão de cada IFES. Nossa pesquisa 

não pode revelar se na UFS este caminho tem sido percorrida, em virtude da já referida 

ausência de transparência na alocação específica dos recursos do PNAES. 

Mas o processo de investigação nos trouxe uma inquietação: por um lado 

observamos que a prioridade da assistência estudantil está vinculada ao conceito de 

vulnerabilidade socioeconômico, tomando como parâmetro critérios rígidos de renda mínima; 

por outro lado, sabe-se que os programas da UFS, no âmbito da pesquisa, extensão e 

monitoria, não se baseiam nesses critérios, mas principalmente em outros como os 

meritocráticos (média dos alunos) ou os de produtividade (quantitativo da produção docente). 

Fica então uma questão para motivar problematizações: a contradição entre a necessidade 
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latente de ampliação dos recursos da assistência estudantil, que levaria a defender a utilização 

das verbas do PNAES apenas em suas ações prioritárias e a necessidade de superar a 

seletividade e o focalismo presente em suas ações, atingindo mais segmentos do contingente 

de alunos universitários. 

Assim, a hipótese levantada inicialmente, de que a assistência estudantil da UFS, no 

período de 2008 a 2012, não conseguiu implementar todas as ações previstas no PNAES foi 

confirmada, sendo caracterizada por ações focalistas e restritivas. Como foi mostrado no 

primeiro capítulo, é mais um exemplo e resultado da crise que atinge as políticas públicas 

brasileiras desde os anos 1990, com o advento do neoliberalismo.  A pesquisa também 

confirmou a hipótese de que a política de expansão e reestruturação adotada nas universidades 

públicas provocou aumento no número de cursos e matrículas na UFS, elevando o número de 

alunos com perfis socioeconômicos diferenciados, especialmente após a adoção das políticas 

afirmativas. Porém, este incremento não está refletido suficientemente nos investimentos 

postos na assistência estudantil.  

Podemos afirmar também que a assistência estudantil da UFS não realizou mudanças 

significativas em termos qualitativos (recursos humanos e técnicos; novas ações) no período 

analisado, sendo esta uma demanda latente. Mesmo diante dos obstáculos criados com a 

expansão desordenada, a PROEST vem sendo requisitada a oferecer respostas a novas 

demandas que surgiram, decorrentes do processo de expansão. 

A PROEST, mesmo após 05 anos de existência de um programa que define critérios, 

normas e princípios em nível nacional, ainda não conseguiu de fato consolidar um projeto 

institucional que atenda os princípios e as normas de uma Política de Assistência Estudantil, 

conforme preceitua o PNAES. As ações desenvolvidas hoje permanecem, em sua maioria, 

como há muito tempo, desde a época da ditadura militar, quando ainda existia o DAE, a 

exemplo do PRU e do BT. 

Com o PNAES foram definidas quais ações devem ser desenvolvidas na assistência 

estudantil das IFES, mas na UFS ainda não estão sistematizadas dentro dos moldes exigidos 

pelo referido programa. Portanto, este é o maior desafio que a atual gestão da PROEST tem 

para concretizar, visto que, com o fim do REUNI, as IFES terão que enfrentar a tarefa de por 

em prática a institucionalização de uma Politica de Assistência Estudantil dentro do que é 

exigido no PNAES.  

  Evidenciamos que a nova gestão da PROEST apresentou no início do ano corrente 

uma proposta de implantação de uma política de assistência estudantil adequada ao PNAES, 
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tendo tomado algumas iniciativas importantes para a reversão do quadro mostrado.  A 

primeira iniciativa foi o aumento do valor da bolsa alimentação individual em 100%, além da 

ampliação do quadro de profissionais.  Outra iniciativa tomada foi a apresentação de uma 

proposta para criar uma política de assistência estudantil na UFS a ser implementada no 

período de 2013 a 2016
149

 que, se colocada em prática, poderá mudar a configuração da 

assistência estudantil da PROEST. Com exceção da creche, a proposta apresentada contempla 

as principais áreas estratégicas de ação definidas pelo PNAES. 

Outro elemento que chamou atenção no desenvolver do estudo foi a ausência de 

dados atualizados do perfil socioeconômico dos alunos da UFS, tendo em vista que deve 

haver uma composição bastante heterogênea em face do recente processo de expansão e de 

seus novos critérios de acesso, como a reserva de vagas para cotistas, que é a forma de 

manifestação das políticas afirmativas. Estes dados poderiam/poderão melhor definir quem e 

quantos são hoje os alunos da UFS que se encaixam nas categorias passíveis de serem 

incluídas na assistência estudantil. 

Por fim, deve-se ressaltar que a implementação de uma política de assistência 

estudantil na UFS, que siga as normas do PNAES, não irá resolver os problemas graves que 

permeiam a história da educação pública superior do Brasil. O que ela pode é permitir que 

fossem minimizados os problemas históricos existentes na assistência estudantil da PROEST. 

Na forma como está estruturada dificilmente irá atingir os objetivos declarados pelo PNAES: 

“I- democratizar as condições de permanência nas IFES; II- minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; III- 

reduzir as taxas de retenção e evasão; e IV- contribuir para a promoção da inclusão social pela 

educação” (DECRETO Nº. 7.234, DE 19 07 2010). 

Neste sentido, concordamos com Fernandes (1989) ao afirmar que: 

 

                                                             

149 A proposta de criação de uma Política de Assistência Estudantil apresentada pela PROEST durante reunião 

com os Pró-reitores e o Reitor da UFS contemplava a criação de novos programas e novas ações 

reivindicadas há muito tempo pelos estudantes alvo da assistência, contemplando as seguintes inovações: 

“Criação de um programa de Moradia Universitária”; “Criação do programa Bolsa Universitária”; “Criação 

do Programa Bolsa Atleta”; “Criação do Programa Apoio Transporte”; “Programa de Apoio a Estudantes 

com Deficiência”; “Programa de Apoio Emergencial”; “Programa de Apoio Empréstimo Material 

Pedagógico”; “Ações Transversais aos Programas”. A proposta apresentada pela atual gestão da PROEST 

contempla as áreas estratégicas definidas pelo PNAES. A efetivação da proposta apresentada depende de 

disponibilização de recursos, mas também do esforço coletivo da atual gestão da PROEST com os demais 
gestores da UFS para criar uma política de assistência ao estudante que contemple as demandas dos 

estudantes que dependem dos programas sociais da PROEST para poder concluir o processo de formação 

profissional. 
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[...] a universidade hoje precisa se colocar não mais como uma universidade que 

procura a sua mudança, mas como uma universidade que precisa atender a uma 

idade mais madura da sociedade [...]. E para isso é preciso redefinir os tempos 

históricos da universidade, quer dizer, ela precisa sair de si mesma, sair de sua pele, 

procurar ser uma universidade do fim do século XX, do início do século XXI, em 

termos por exemplo de reivindicações que estão sendo colocadas pelas massas 

trabalhadoras (FERNANDES, 1989, p. 178). 

 

A expansão do ensino superior projetada para as IFES na última reforma 

universitária pode ficar prejudicada se não forem criadas ações eficazes que possam 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. Sem isso ficam também comprometidas as metas estipuladas pelo PNE para 

acontecer até 2020. 

Urge, então, que sejam realizados esforços para que o debate acerca da assistência 

estudantil foque nos resultados destas ações, podendo assim avaliar a importância do PNAES 

para que a assistência estudantil se firme enquanto uma política pública assegurada em lei, 

tornando-se de fato uma obrigação legal do Estado e um dever a ser garantido ao cidadão. 

Todavia, hoje o que se pode afirmar é que na UFS a assistência estudantil ainda não 

dispõe de uma resolução normatizadora de uma política de assistência estudantil com 

conceito, princípios e ações integradas, que definam o que deve ou não ser realizado na 

assistência estudantil operacionalizada na PROEST. Se faz necessário também, além disso, 

que sejam ampliadas as ações já existentes, além da criação de novos programas e ações;  que 

se estabeleça uma metodologia de avaliação e monitoramento para verificar processualmente 

os impactos e a adequação de suas ações, adotando instrumentos que favoreçam maior 

transparência e controle social no uso dos recursos.  

Por fim, ressaltamos que o debate acerca da assistência estudantil deve ser 

fortalecido, intensificando a luta por parte do movimento estudantil para que a mesma se torne 

de fato uma política pública amparada não só em Decreto, mas se torne uma  lei que obrigue 

de fato o cumprimento deste direito por parte do Estado. O fortalecimento do debate da 

assistência estudantil como direito deve vir atrelado ao do direito a educação pública, gratuita 

e de qualidade para todos sem discriminação de raça, cor, etnia, sexo, renda e etc.  

Porém, uma mudança radical na educação superior não pode se dá fora das estruturas 

arcaicas que permeiam esta sociedade, o que só poderá acontecer mediante luta organizada da 

classe trabalhadora. Esta deve neste momento, ter consciência que as conquistas históricas, 

dentre elas a assistência estudantil nas IFES, só poderão continuar acontecendo mediante o 

fortalecimento das organizações engajadas com os interesses da classe trabalhadora, tendo em 
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vista romper com o elitismo que se fez presente na história do ensino superior público do 

Brasil, podendo não só assegurar os direitos já conquistados, mas ampliá-los.  

Uma grande mudança na educação só será possível quando se der a superação das 

estruturas arcaicas que se formou historicamente no interior da sociedade capitalista. Isso 

porque “uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente 

transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem realizar 

as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança” (MÉSZAROS, 2004, p. 01). 
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APÊNDICE A 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 

 CATÁLOGO DE OBRAS DA UFS (2004-2012); 

 

  RESULTADOS DE EDITAIS DA PROEST DO PRU (2010,2011 e 2012); 

 

  RELATÓRIO DE GESTÃO DA UFS (1996-2000, 2004-2012, 2005, 2007, 2009, 

2010, 2011 e 2012); 

 

  RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UFS (2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 e 2012); 

 

  RELATÓRIO DE GESTÃO DA PROEST (1997-1998, 2001-2004, 2008, 2009); 

 

  RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DA CODAE (1993-1996, 2001, 2002, 2001-2004, 

2010);  

 

  RESOLUÇÕES DA PROEST (Nº. 08/1970, Nº.02/1986 CONSU, Nº. 09/1986 CD, 

07/1989 CONSU, Nº. 12/2005/CONSU, Nº. 04/2006 CONSU, Nº. 25/2006/CONSU, 

Nº. 37/2009 CONSU, Nº. 19/2012 CONSU, Nº. 27/2012 CONSU); 

 

 PORTARIAS DA PROEST (Nº. 120 DE 07/05/1982 e Nº. 1000/2011). 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ESTUDO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

1. Com a instituição do PNAES na UFS quais novas demandas institucionais e quais novas 

requisições foram postas à assistência estudantil da UFS, no contexto de expansão e 

reestruturação do ensino superior? 

 

2. Quais novas ações foram desenvolvidas na assistência estudantil da UFS no período de 

2008 a 2012? 

 

3. Qual a concepção de assistência estudantil que norteou as ações nesta área após o 

PNAES? 

 

4. Há mecanismo de controle social para fiscalização da aplicação dos recursos na 

assistência estudantil? Em caso positivo, qual? 

 

5. Com o PNAES houve mudanças no montante de recursos destinados para o 

financiamento das ações previstas para a assistência estudantil? 

 

6. Os recursos são gastos com outras ações além das previstas no parágrafo único do 

Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 em seu Art. 3, Parágrafo Único (I - moradia 

estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - assistência à saúde; V - inclusão digital; 

VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; e  IX - apoio pedagógico e   X- acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.)? 

 

7. A UFS consolidou um projeto institucional relacionado à Política de Assistência 

Estudantil, conforme preceitua o PNAES? 

 

8. Qual é a relação do PNAES e o REUNI? 

 

9. Quantos alunos foram atendidos no período de analise a ser estudado? 
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10. Relacionar o aumento do número de estudante na UFS com o número de alunos atendidos 

na assistência estudantil? 

 

11. Verificar se houve excedentes nos programas durante o período analisado? 

 

12. Quais prioridades são estabelecidas pelo PNAES para a assistência estudantil e como elas 

vem sendo operacionalizadas na UFS? 

13. Quais mecanismos de avaliação são utilizados para identificar o atendimento das 

demandas foram satisfatórios ou não na assistência estudantil? 

 

14. Qual o montante de recursos do PNAES foram repassados a UFS durante 2008 a 2012 

para implementar as ações de assistência estudantil? 

 

15. Quais mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES são adotados na UFS 

com vistas a cumprimento do Decreto  Nº. 7.234/2010? 

 

16. Quais ações de assistência estudantil vinculadas ao desenvolvimento de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, destinadas aos estudantes matriculados em cursos de 

graduação presencial da UFS são financiadas com recursos do PNAES? 

 

17. Há alguma rubrica específica no orçamento para o PNAES? O que diferencia do que 

havia antes? 

18. Qual a comparação da ampliação dos recursos da assistência com a ampliação de vagas 

na graduação na UFS no período de 2008 a 2012? 

 

19. Quais ações ainda não são executadas na UFS e que estão previstas no PNAES? 
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APÊNDICE C 

 

 

EIXOS DE ANÁLISE DE DADOS PRÉ-ESTABELECIDOS 

 

 

1. Concepção de Assistência Estudantil; 

 

2. Mudanças advindas do Processo de expansão demandantes de ações da assistência 

estudantil; 

 

3. Particularidades dos programas e projetos de assistência estudantil na 

CODAE/PROEST: 

 

4. Evolução dos programas e projetos e ações de assistência estudantil da UFS após  

PNAES: 

 

5. Recursos destinados a assistência estudantil da UFS após o PNAES; 

 

6. Controle/fiscalização/Acompanhamento dos recursos  depois do PNAES. 

 


