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RESUMO 

 

 

 

O trabalho tem como objetivo demonstrar o papel da Assistência Estudantil, como parte 

integrante da Política de Educação, no campus de Salvador da UFBA, até o surgimento da 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE). A partir da pesquisa 

documental e bibliográfica, foi realizada a reconstrução da trajetória histórica da Assistência 

Estudantil, utilizando também os Relatórios de Gestão da universidade, bem como obras de 

autores da área de Educação e Ciência Política. As contribuições foram significativas para a 

compreensão do significado da Assistência Estudantil e a conquista do seu espaço na agenda 

do Estado brasileiro e na UFBA, influenciando na criação da PROAE e articulando-se às 

questões de ordem política, econômica e social, como resultado da interação de vários 

elementos, assumindo características específicas em determinadas conjunturas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho nasce como consequência de uma série de questionamentos 

suscitados pela vivência no campo de estágio. Esse, realizado na Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

proporcionou uma imersão no ambiente da Assistência Estudantil, inicialmente no campo da 

Gestão, mais precisamente no Eixo de Organização e Aperfeiçoamento de Processos e  

Instrumentos de Seleção e de Acompanhamento Discente e, em seguida, no Serviço de 

Residência Universitária (SRU). 

Este trabalho monográfico se justifica dada a importância da Assistência Estudantil 

desde o início dos anos 2000, capitaneada pela assunção da Educação como Política de 

Estado, a partir da Constituição Federal de 1988, já na perspectiva do direito. Busca contribuir 

para a garantia da continuidade dos estudos sobre a Assistência Estudantil e sua consolidação 

como política pública, sendo fundamental não perder de vista as contradições intrínsecas 

presentes na lógica do capital, considerando que as normas legais nem sempre se deparam 

com condições objetivas propícias ao seu cumprimento. Ainda, se justifica em razão da 

necessidade e relevância de compreender como se materializa as ações de Assistência 

Estudantil na UFBA: a primeira universidade federal em território baiano, onde a população 

que nele reside encontra-se mais vulnerável social e economicamente se comparado às demais 

regiões brasileiras, com indicadores sociais desafiadores, sendo de fundamental importância a 

percepção dos impactos dessa realidade no estudante que demanda os serviços oferecidos no 

âmbito do PNAES. Para os estudantes, o trabalho se apresenta como forma de incentivar o 

controle social, a participação para defender e assegurar o cumprimento das diretrizes da 

Assistência Estudantil, mediante o acesso ao conhecimento como instrumento de exercício da 

cidadania. E, por fim, de grande valia para os profissionais de Serviço Social, que atuam em 

todos os espaços socioocupacionais, em especial àqueles que trabalham diretamente com o 

PNAES e direcionam seu trabalho pautado nos objetivos da Política de Educação, mostrando 

os desafios que enfrentam e entraves ao desenvolvimento do seu trabalho.  

 Malgrado o progresso e a mudança capitaneada pela promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que representou um marco nas políticas sociais no Brasil, onde o Estado foi 

chamado à responsabilidade de assegurar e universalizar as políticas públicas, dentre elas a 

Política de Educação, a pobreza, a exclusão social e a desigualdade se mantém visíveis, 

marcas da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, nesta realidade trespassada por 
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disparidades. Expressões da questão social com reconhecida influência na permanência do 

estudante na Educação Superior. 

Ressalte-se que o reconhecimento da Educação como política pública ocorreu em 

paralelo à expansão do ideário neoliberal no país: logo, uma arena de tensões e disputas de 

forças estava formada naquele momento. A expansão da responsabilidade estatal duelava com 

a perspectiva de enxugamento das políticas sociais, com o intuito de propiciar a adequação do 

país ao cenário mundial sob a égide do capital – medidas a exemplo da diminuição do Estado, 

por meio da transferência de atividades para o chamado terceiro setor, o acolhimento da 

lógica privatizante e ajuste fiscal. Esta lógica, em pleno momento de democratização no país e 

após mais de duas décadas de regime militar, não impediu que o campo da Política de 

Educação alcançasse um novo patamar de importância, e isso se deu já na segunda metade 

dos anos 90 – a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, materializou o 

disposto no art. 205, da CF/1988, ao regulamentar a Educação brasileira, reafirmando o papel 

relevante do Estado na viabilização do acesso, bem como na garantia de permanência do 

estudante nos seus primeiros artigos.  

O caminho para as transformações que viriam nas décadas subsequentes estava 

pavimentado, ao mesmo tempo em que o ingresso dos estudantes na Educação Superior ainda 

não era possível para a maioria da população, demonstrando a lenta, gradual ou, por vezes, 

nenhuma aderência entre a lei e a realidade na sociedade brasileira, uma característica que não 

é exclusiva da Política de Educação, mas se estende a todas as outras políticas sociais na 

sociedade capitalista, retardando a compreensão do indivíduo como sujeito de direito e a 

defesa da política por parte do mesmo – políticas que, embora representem um progresso, 

ainda que longe da universalidade que preconizam, reforçam e legitimam a dominação de 

classe. 

Daí a importância dos anos 2000, um divisor de águas, para compreender o ensino 

superior e sua expansão no Brasil: ressalta-se que as ações no âmbito da Assistência 

Estudantil não são recentes no contexto brasileiro, mas a expansão do ensino superior público 

federal se deu paralelo com a percepção da relevância da Assistência Estudantil.  Os números 

dão um panorama real dos impactos desta reestruturação que permitiu o acesso de boa parte 

da população brasileira a este espaço, anteriormente e historicamente ocupado pelas classes 

mais abastadas. Os dados do Censo da Educação Superior
1
 demonstram que, a partir de 2007, 

houve um crescimento expressivo e gradativo no número de matrículas, sendo que 86,7% das 
                                                           
1 Dados fornecidos pelo INEP/MEC. Disponível em 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre_o_censo_da_educacao_super

ior_2016.pdf>. Acesso: 30 mai. 2018. 
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matrículas da rede federal estão situadas nas universidades federais. Em 2016, já superava a 

casa de um milhão de alunos, com o aumento dos investimentos do Estado em políticas 

sociais, programas de transferência de renda, paralelamente e paradoxalmente à expansão do 

ensino superior privado, evidenciados pelo Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e o 

Financiamento Estudantil (FIES), uma década depois da regulamentação da LDB, na gestão 

do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).  

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) entra neste contexto e ganha 

destaque, ao reconhecer a necessidade de assegurar as condições de permanência no ensino 

superior, haja vista que os impactos das condições de vulnerabilidade socioeconômica podem 

interferir na continuidade dos estudos nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

contribuindo tanto para a retenção, quanto para a evasão dos estudantes.  

Dessa forma, a Assistência Estudantil é alçada a importância de política e, ao mesmo 

tempo, apresenta-se aos grandes desafios. Embora o aspecto normativo seja consistente e um 

grande avanço diante de um percurso histórico marcado pela seletividade e descontinuidade 

das ações, a atual conjuntura de crise econômica e política, evidenciada no desmonte de 

direitos sociais – com a reedição de práticas econômicas e ações políticas de corte de 

gastos – vem impactando significativamente no custeio e na efetivação PNAES, 

comprometendo sensivelmente a efetivação das diretrizes presentes nos dispositivos legais. 

Cresce a procura pelos auxílios e benefícios pelos estudantes que necessitam para se 

manterem na graduação. Resulta desse cenário a aplicação de critérios de seletividade, com 

vistas ao atendimento dos “mais vulneráveis”, dentro de um contexto de generalizada 

desproteção, não atingindo de forma universal a todos aqueles que o demandam. 

Ante o exposto, diferentemente da proposta inicial de estabelecer um comparativo 

entre as IFES da região Nordeste do Brasil, no tocante à estrutura das ações no âmbito da 

Assistência Estudantil, o objeto de estudo do trabalho foi o papel da Assistência Estudantil na 

UFBA, tendo como objetivo demonstrar o papel da Assistência Estudantil como parte 

integrante da Política de Educação no campus de Salvador da UFBA. 

A metodologia é de natureza exploratória, de abordagem qualitativa, onde ocorre 

diálogo entre o pesquisador e a realidade que se pretende estudar, tendo em conta suas 

especificidades e subjetividades, além dos mais variados aspectos que são partes do contexto 

a ser analisado. O levantamento se deu na forma de revisão documental e por meio de 

pesquisa bibliográfica. 

A revisão documental do trabalho contemplou todo o marco regulatório do PNAS, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Carta Constitucional de 1988, a 
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legislação (Leis, Decretos e Portarias) sobre a criação das IFES e as Reformas Universitárias 

ocorridas no Brasil em 1931 e 1968, analisando as diretrizes e princípios que nortearam a 

Política de Educação e a implementação da Assistência Estudantil no Brasil. Foram 

consultados também os editais de seleção para acesso aos benefícios na PROAE, além dos 

portais institucionais, tanto da UFBA, quanto dos demais órgãos da Administração Pública 

(MEC, CGU, por exemplo). No tocante à revisão bibliográfica ou “fonte secundária”, foram 

utilizados artigos disponíveis em meio eletrônicos e livros – autores do Serviço Social, da 

área de Educação, Economia e Ciência Política. 

No que diz respeito à limitação do escopo, cabe salientar que a pesquisa se deu na 

reconstrução da trajetória histórica e das particularidades que conformaram a Assistência 

Estudantil da UFBA no campus de Salvador (não incluindo o campus de Vitória da 

Conquista, Barreiras e Camaçari), pelo fato de a universidade ter se organizado inicialmente 

na capital baiana, berço das primeiras ações de assistência ao estudante, no âmbito da 

Educação Superior na Bahia. 

O trabalho está dividido em três partes. O capítulo 1 tem como objetivo específico 

descrever o percurso histórico da Assistência Estudantil na relação com a Política de 

Educação no Brasil – as conformações do Ensino Superior com a criação das universidades 

no país e os paradigmas que ajudaram a construir sua concepção; são apresentadas também as 

primeiras ações de Assistência Estudantil, e a postura do Estado brasileiro na viabilização de 

uma política de assistência ao estudante, bem como os reflexos da aprovação da LDB da 

Educação Nacional e a criação do PNAES. No capítulo 2, o objetivo específico é investigar as 

particularidades da UFBA no processo de construção das ações de Assistência Estudantil, 

apresentando o processo de construção da Assistência Estudantil na UFBA: as concepções 

que assumiu em períodos históricos; as transformações ocorridas na universidade em 

decorrência da criação do PNAES e a estrutura de Assistência Estudantil na PROAE.  

O capítulo 3 tem como objetivo específico pesquisar a concepção de Assistência 

Estudantil na UFBA, atualmente, com o advento da PROAE – os resultados da pesquisa sobre 

o debate político da Assistência Estudantil na UFBA: a investigação sobre o sentido da 

assistência ao estudante na instituição; a assunção de características específicas, conformadas 

por determinados períodos históricos e em conjunto com outros elementos (normativo, gestor 

e permanente); a questão dos repasses para custeio das ações também serão apresentadas, 

juntamente com a discussão sobre a relevância da agenda da Assistência Estudantil e das 

Ações Afirmativas na UFBA. 
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1 A HISTÓRIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO BRASIL 

 

 

 

 Neste item, serão discutidos os processos históricos que conformaram o Ensino Superior 

no Brasil, dividido em três momentos: Na primeira parte, a história do Ensino Superior no 

Brasil, com surgimento das primeiras universidades no país; na segunda parte, as primeiras 

ações de assistência ao estudante no país, que abarca as discussões acerca da expansão do 

Ensino Superior e, por fim, as novas demandas de Assistência Estudantil com a criação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES).  

 

 

1.1 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES NO PAÍS 

  

 

 Souza (1996) traz uma noção sobre a evolução do Ensino Superior no Brasil e afirma 

que o viés inicial desta estruturação estava voltado para a qualificação profissional. O país não 

contava com a estrutura de uma universidade, sendo que esta profissionalização ocorria no 

âmbito dos institutos
2
. As classes mais abastadas tinham a opção de recorrer aos grandes centros 

europeus de formação, em Universidades com estrutura semelhante as que se conhecem hoje, 

muito em razão da resistência, por parte da elite, em construir universidades naquele contexto. 

O Brasil, sendo um local destinado única e exclusivamente para cultivo e exportação de 

matéria-prima, foi um território onde as relações sociais foram assentadas sobre uma 

perspectiva exploratória, de base escravocrata e excludente, que favoreceu a existência uma 

sociedade onde a violação de direitos era imposta a maioria da população e a educação como 

privilégio a uma minoria. Backx (2015) destaca que a trajetória colonial brasileira foi marcada 

“por um profundo patrimonialismo, por sucessivas revoluções „pelo alto‟, que marcam até hoje 

a forma de lidar com a coisa pública e a concepção restrita de cidadania que ainda temos” 

(BACKX, 2015, p. 123). 

 Um marco muito importante na compreensão do percurso histórico do Ensino Superior 

e, mais precisamente, acerca das Universidades, inicia-se com a transferência da capital do 

país para o Rio de Janeiro, em 1808.  

 

                                                           
2
 Estabelecimentos isolados com finalidades específicas de formação. 



16 
 

Formação dos seus burocratas, formação de especialistas para a produção de bens de 

consumo das classes dominantes e a formação de um quadro complementar de 

profissionais liberais. O perfil ideológico do Ensino Superior estruturado durante o 

Império estava bem definido: qualificação da elite para o exercício do poder, 

aristocratização do saber, profissionalização técnico-operativa e transplante de 

modelos europeus (SOUZA, 1996, p. 47 e 48). 

 

 A criação das primeiras Escolas se deu neste período, destaque para a Escola de 

Cirurgia da Bahia, primeiro curso universitário do Brasil
3
. Vale ressaltar a fragmentação que 

marcou o processo de conformação do Ensino Superior no Brasil; as Universidades no país 

foram formadas a partir da junção de vários cursos, que apesar de estarem situados em locais 

importantes, eram instituições isoladas (OLIVEN apud COSTA, 2010). Isso ocorreu no 

período de 1810 a 1837, após a Independência do Brasil, com a proliferação de instituições e 

cursos no país – a exemplo da Escola Militar, como a primeira escola de Engenharia do país; 

em 1812, o primeiro curso de Medicina na Bahia; as cidades de São Paulo e Recife receberam 

dois cursos jurídicos, em 1827 (este dois últimos estruturados com claro direcionamento para 

a defesa dos interesses do Estado) e o crescimento do número de institutos nas cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro, com destaque para os Institutos Butantan e Manguinhos (SOUZA, 

1996). 

Souza (1996) destaca o que chama de “desapreço” das elites brasileiras à noção de 

Universidade, ainda no período monárquico (o que justifica a ausência de instituições deste 

porte no momento histórico), mas diante das transformações oriundas da Proclamação da 

República no Brasil, as autoridades passaram a atentar-se para a necessidade de expansão do 

número de vagas, com o objetivo de preparar uma mão-de-obra qualificada e alavancar o 

desenvolvimento econômico do país. As chamadas Escolas Superiores aumentam 

consideravelmente neste período, com enfoque nas áreas de Engenharia, Direito, Agronomia e 

Medicina. 

Todo esse processo até chegar à primeira Universidade ocorreu em um contexto social 

ainda marcado pela escravidão. O viés tecnicista foi acentuado no Ensino Superior, ainda 

pouco afeito ao ensino e à pesquisa e com foco na profissionalização, voltado para a formação 

de técnicos: os jovens de famílias abastadas formaram o público majoritário, com vistas à 

preparação para o trabalho no recente país, marginalizando boa parte da população, além do 

fato de a primeira Constituição Republicana, de 1891, paradoxalmente, ter negligenciado o 

tema Educação.  

                                                           
3
 Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Segundo o site oficial da instituição, “Após abrir os 

portos do Brasil às nações amigas de Portugal, D. João VI assinou, em 18 de fevereiro de 1808, o documento que mandou 

criar a Escola de Cirurgia da Bahia, no antigo Hospital Real Militar da Cidade do Salvador, que ocupava o prédio do Colégio 

dos Jesuítas, construído em 1553, no Terreiro de Jesus”. Atualmente, a sede localizada no Terreiro de Jesus abriga o setor 

administrativo e extensão. Outra unidade da Faculdade de Medicina da Bahia está situada no Vale do Canela, em Salvador. 
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[...] podemos dizer que o ideal universitário foi se constituindo aqui no Brasil de 

forma endógena, ou seja, foi na elaboração do pensamento de República 

Independente e da mudança na economia que a ideia de Universidade emerge 

distando, assim, das propostas de outros territórios colonizados que tiveram como 

marca principal a organização e implantação da Universidade, com vistas a reforçar 

o processo de colonização e formação de uma nova identidade (BRITO; CUNHA, 

2009, p. 47). 

 

Brito e Cunha (2009) defendem que o século XX foi determinante para a construção da 

noção de Universidade. Segundo eles, a noção Ensino Superior iniciou seus passos marcado por 

uma perspectiva elitista, tendo a política brasileira como lócus natural de inserção e carreira, o 

que paradoxalmente, colaborou para que o movimento de intelectuais ganhasse corpo, ao 

reconhecerem a necessidade de construção de Universidades em território brasileiro. 

 

Quadro 1 – Influências que conformaram o modelo de Ensino Superior no Brasil 

MODELO DE 

EDUCAÇÃO 
PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

PESQUISA 

CIENTÍFICA 

Ideário Francês 

(ou Napoleônico) 
1808 - 1930 

 

Universidade com foco na 

profissionalização e 

formação de liberais 

 

Não era prioridade 

neste modelo 

Ideário Alemão 

(Humboldt) 
1930 

 

Universidade envolvida na 

vida política do país. 

Incentivo ao pensar 

(reflexão filosófica) 

 

Incentivada; 

Integração entre 

pesquisa e ensino 

 

Ideário  

Norte-Americano 

 

 

1945 

Universidade com foco na 

formação para o mercado 

Perspectiva mais 

pragmática, voltada 

ao desenvolvimento 

Fonte: Brito; Cunha (2009); Mazzilli (2011). Sistematização própria.  

 

 

 O quadro 1 representa as influências dos modelos que ajudaram a formar a noção de 

Universidade no Brasil. O ideário francês prevaleceu nos primeiros anos da República, 

enquanto o ideário alemão ganhou força no governo de Getúlio Vargas dos anos 1930.  

Para Brito e Cunha (2009), a influência alemã tornou-se visível na Universidade de São 

Paulo, uma instituição, nas palavras de Souza (1996), “liberal de inspiração inglesa
4
 e francesa, 

autônoma, livre, estatal, colegiada, departamentalizada e opositora ao Governo Federal”, ao 

                                                           
4
 Mazzilli (2011) define o modelo inglês de Ensino Superior como uma visão que “fundamenta-se no princípio 

de que à universidade compete a conservação e a transmissão do saber acumulado pela humanidade e tem como 

premissas a neutralidade da ciência e a dissociação entre o ensino e a pesquisa, tidas como atividades 

incompatíveis entre si e, por consequência, com as funções da universidade” (MAZZILLI, 2011, p. 207). 
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mesmo tempo em que, afirma que mesmo diante da resistência e da intervenção do Governo 

Federal de Vargas, não impediu que este modelo ganhasse força nos anos subsequentes 

(SOUZA, 1996, p. 54). O modelo Norte-Americano de Ensino Superior no Brasil foi 

característico da Ditadura Militar, com viés pragmático e fortemente atrelado às aspirações de 

desenvolvimento econômico perseguido pelo Regime. 

 Aqui, é importante retomar uma característica mencionada no início do trabalho: a 

lógica em que se pautou a criação das Universidades brasileiras, por meio da conjugação de 

institutos já existentes, que ganha força a partir do surgimento das escolas e institutos 

superiores. A primeira Universidade do Brasil foi criada na cidade do Rio de Janeiro, na 

década de 1920 e seguiu esta lógica, como resultado da “fusão entre a Escola Politécnica, a 

Faculdade de Direito e a Faculdade de Medicina” (COSTA, 2010, p. 47).  Ainda na década de 

20, em 1927, foi criada a Universidade de Minas Gerais
5
, que passaria por uma reestruturação 

apenas nos anos 1970.  

Não se pode perder de vista, contudo, que o surgimento destas instituições de ensino se 

dá em um contexto de efervescência sob o ponto de vista político e econômico, que seguiu nos 

anos subsequentes da recente República e não apenas no Brasil. A década de 1930 trouxe 

inúmeras transformações sociopolíticas a nível mundial – o mundo sentia os efeitos do Crack 

da Bolsa de Nova York, ocorrido em 1929, considerada como uma das crises sistêmicas do 

capitalismo (NETTO, 2012), que afetou duramente o comércio do café, principal produto 

agroexportador do Brasil naquele momento.  

No âmbito político brasileiro, Getúlio Vargas chega ao poder pela chamada Revolução 

de 1930, e o que era pra ser um governo provisório, durou 15 anos (1930-1945) e representou 

a transição para o Estado Social. De caráter centralizador e autoritário, caracterizou-se pela 

ausência de participação popular numa perspectiva corporativista e ditatorial que perduraria 

até final do Estado Novo, em 1945.  

Neste período, destaca-se a criação do Estatuto das Universidades Brasileiras
6
, em 

1931, que tinha como objetivo organizar as Universidades, do ponto de vista administrativo, 

centralizando o controle sobre as mesmas no Ministério da Educação. Estas diretrizes 

enfrentaram grandes resistências, dado o caráter autocrático em que se deu a implementação 

                                                           
5
 Lei Estadual nº 956, de 7 de setembro de 1927, cria a Universidade  de Minas Gerais (UMG), através da junção 

da Faculdade de Direito e Medicina e das Escolas de Engenharia, Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte 

que, posteriormente, por meio do Decreto nº 71.243, de 11 de outubro de 1972, passaria por uma reestruturação 

passando a se chamar Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
6
 Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931. 
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das ações, como expressão do governo Vargas naquele momento (SOUZA, 1996; SILVA, 

2013). 

O Estatuto, contendo 116 artigos, já no primeiro define o ensino universitário com 

ênfase na investigação científica e evidencia um direcionamento voltado ao preparo técnico, 

“enfim, pela educação do indivíduo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre 

professores e estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a 

grandeza na Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade” (BRASIL, 1931).   

O caráter finalístico, voltado ao preparo técnico para a modernização do país, uma das 

preocupações do governo Vargas, fica evidente no artigo 9º, parágrafo único, bem como o seu 

caráter antidemocrático e centralizador: 

Art. 9º As universidades gozarão de personalidade jurídica e de autonomia 

administrativa, didática e disciplinar, nos limites estabelecidos pelo presente 

decreto, sem prejuízo da personalidade jurídica que tenha ou possa ser atribuida 

(sic) pelos estatutos universitários a cada um dos institutos componentes da 

universidade. 

Parágrafo único. Nas universidades oficiais, federais ou estaduais, quaisquer 

modificações que interessem fundamentalmente a organização administrativa ou 

didática dos institutos universitários, só poderão ser efetivadas mediante sanção dos 

respectivos governos, ouvido o Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1931). 

 

Além da ênfase na técnica, regras no tocante às questões didáticas também constavam 

no instrumento referente à vida social universitária, “a fim de que eficazmente contribuam 

para a grande obra nacional que lhes incumbe realizar” (BRASIL, Art. 99º a 110º, 1931). Ao 

mesmo tempo, o Governo Vargas representou também um momento histórico de grandes 

progressos no âmbito da Educação, ao reconhecer, já na Constituição de 1934, a educação 

como direito público e responsabilidade estatal.  

Ainda em 1934, da Constituição, são criadas a Universidade de Porto Alegre (atual 

UFRGS)
7
 e a Universidade de São Paulo (USP)

8
, esta última bastante influenciada pelo 

ideário liberal que se opunha frontalmente às deliberações do governo Federal. O Decreto, 

assinado pelo então Interventor Federal no Estado de São Paulo Armando de Salles Oliveira, 

tinha como princípios básicos relacionados ao projeto de fundação a noção de “universidade 

caracterizada pela criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como núcleo 

universitário; Integração do ensino superior paulista; autonomia universitária para o pleno 

exercício de suas atividades e funções” (SOUZA, 1996, p. 54). 

                                                           
7 Decreto Estadual nº 5.758, de 28 de novembro de 1934 e federalizada pela Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950. 
8
 Decreto Estadual nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934. 
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A Universidade da Bahia (atual UFBA)
9
 foi criada em 1946, como resultado da 

reunião das Faculdades de Filosofia, Ciências Econômicas, Direito e Medicina da Bahia, além 

das Escolas Anexas de Odontologia, Farmácia e a Politécnica, no então governo de Eurico 

Gaspar Dutra (1946-1951): aqui, é importante observar que esse período foi marcado também 

pela criação de instituições de Ensino Superior no Brasil, por iniciativa de particulares e 

líderes políticos, a exemplo da Universidade de São Paulo, a Universidade do Paraná e a 

Universidade da Bahia, por meio de Decretos Estaduais. A federalização dessas instituições 

aconteceria, posteriormente, nas décadas de 60 e 70 e, dentre os motivos para transferência de 

responsabilidades para a esfera federal, destacam-se a ausência de recursos destinados pelos 

Estados a essas instituições e a demanda pelo aumento de vagas na Educação Superior 

(SAMPAIO, BALBACHESKY E PEÑALOZA, 1998 apud LOPES; PASSOS, 2015). 

Ao final do Governo Vargas, cabe destacar o início dos trabalhos do Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em 1947, sendo, três anos depois, realocado para São José 

dos Campos, pensando no desenvolvimento da área industrial e da aviação, após sucessivas 

críticas ao Ensino Superior voltado às pretensões desenvolvimentistas do período anterior. Em 

1949, a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (SOUZA, 1996). 

 

Quadro 2 – Comparativo entre a situação das Universidades no início e no final do Governo de Getúlio Vargas  

  

Início da Era Vargas (1930)
10

 

Universidade do Rio de Janeiro 

Universidade de Minas Gerais 

Escola de Engenharia de Porto Alegre 

 

 

Fim da Era Vargas (1945) 

Universidade do Brasil (Anterior Universidade 

do Rio de Janeiro) 

Universidade Técnica do Rio Grande do Sul  

Universidade de São Paulo 

Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Universidade do Distrito Federal 
Fonte: SOUZA, 1996, p. 54. 

 

 Após a saída de Getúlio Vargas, em 1945, a história do Ensino Superior no Brasil 

ganhou novos capítulos. Fávero (2006) afirma que o foco na formação profissional 

permaneceu, enquanto a pesquisa e a produção de conhecimento não eram consideradas na 

mesma medida. Neste momento, o ensino privado ganhou espaço no cenário da Educação, em 

razão do novo padrão de Ensino Superior, inaugurado pelo Estatuto das Universidades 

Brasileiras, de 1931, que fixou as diretrizes e bases da educação, estabelecendo as Câmaras da 

                                                           
9
 Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946. 

10
 Sistematização da autora. 
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Educação Básica e da Educação Superior e com o objetivo de “zelar pela qualidade do ensino 

e velar pelo cumprimento das leis que o regem” (BRASIL, 1931). 

Em 1961, foi criada a Universidade de Brasília
11

. Nomes ilustres como o mineiro 

Darcy Ribeiro (1922-1997) e do baiano Anísio Teixeira (1900-1971) tiveram uma 

participação muito relevante na consolidação desta instituição, considerada “uma 

universidade voltada para as necessidades do Brasil, atendendo aos apelos reformistas e 

populistas da época”, na gestão do então Presidente Juscelino Kubittscheck (SOUZA, 1996, p. 

55).  

Três anos depois, o golpe de 1964, que instaurou o Regime Ditatorial no Brasil, trouxe 

um ambiente extremamente hostil e desafiador aos direitos civis e políticos no Brasil. O foco 

no desenvolvimento econômico e a repressão à atividade política, considerada subversiva 

pelos governos militares, marcaram esse momento histórico no Brasil, com repercussões nos 

âmbitos político, econômico e social.  

 Sucessivos Atos Institucionais (AI) foram decretados nesse período, sendo o AI-5, de 

13 de dezembro de 1968, considerado o mais duro e rigoroso até aquele momento, que 

instituiu a “suspensão dos direitos políticos, a liberdade vigiada, a suspensão do habeas 

corpus, no caso de crimes políticos contra a ordem econômica e a segurança nacional” 

(BRASIL, 1968), conferindo plenos poderes ao Presidente da República para: 

Mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer 

titulares das garantias referidas neste artigo, assim como empregado de autarquias, 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a 

reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, 

quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço 

(BRASIL, 1968, art. 6, § 1º). 

 

 As universidades brasileiras não passaram incólume por esse período repressivo. Nery 

(2015)
12

, afirma que o sistema ditatorial, implantado no Brasil, entendia que o foco era a 

preparação de profissionais para desenvolver tecnologias, com vistas ao desenvolvimento do 

país, ou seja, a realidade permaneceu inalterada mesmo diante da mudança de Regime: 

Para manter a comunidade acadêmica focada nesses objetivos, e mantê-la longe dos 

demais grupos sociais, do proselitismo e das discussões sobre os valores e projetos 

para o país, foram retirados ou controlados os conteúdos e as práticas democráticos, 

seja por meio da substituição de disciplinas de graduação, seja no cerceamento à 

atividade política (NERY, 2015, p. 277). 

  

                                                           
11

 Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961. 
12

 Resenha do livro “As universidades e o Regime Militar – Cultura Política Brasileira e Modernização 

Autoritária, de Rodrigo Patto Sá Motta”. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, 448 p. 
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 As altas taxas de inflação impactaram no poder de compra de técnicos e docentes das 

universidades, bem como nos financiamentos de pesquisa nesse momento (NERY, 2015). 

Para os detentores do poder no Regime, a Educação Superior tinha o dever se ajustar-se, tanto 

do ponto de vista dos objetivos, quanto do conteúdo, às metas de desenvolvimento econômico 

para a nação.  

A Reforma Universitária de 1968
13

 entra nessa discussão como uma resposta do 

governo tanto aos estudantes, quanto à população descontente com os rumos da Educação 

Superior, pensando a universidade como local, para além da mera formação profissional, e 

também como lugar de produção de conhecimento. Intensos debates foram realizados 

envolvendo a comunidade acadêmica, bem como a formação de um Grupo de Trabalho 

organizado pelo Governo Militar, que pudesse diagnosticar os problemas e propor 

alternativas, com intuito de modernizar a Educação Superior. O estudo resultou em uma série 

de proposições, com destaque para o vestibular unificado, cursos de curta duração, a matrícula 

por disciplina e a pós-graduação (FÁVERO, 2006; MORHY, 2010 apud COSTA, 2010).  

Destaca-se, também no dispositivo, a percepção da Educação Superior já indissociável 

da pesquisa. Neste momento, o ensino privado também ganhará espaço no cenário da 

educação, em razão do novo padrão de Ensino Superior, inaugurado pela Reforma 

Universitária de 1968. O Decreto, em seu art. 4º, abre espaço de compreensão para duas 

modalidades sobre os estabelecimentos de ensino superior: se oficiais, vinculadas ao Governo, 

serão constituídas autarquias de regime especial ou em fundações de direito público; e, no 

caso de instituições particulares, serão constituídas na forma de associações ou fundações. 

Mais adiante, o art. 11º ampliará ainda mais a participação privada, ao conferir liberdade “à 

associação de instituições oficiais ou particulares de ensino superior na mesma entidade de 

nível universitário ou federação” (BRASIL, 1968). 

 Martins (2009, p.17) faz uma crítica relacionada à lógica mercantil residente neste 

novo padrão de ensino, que transformou os estudantes em “consumidores educacionais”, 

totalmente avessa à “articulação do ensino e pesquisa e da autonomia acadêmica do docente”. 

Ainda, segundo o autor, a insatisfação entre docentes e estudantes permaneceria, incluindo 

discordâncias a respeito dos novos currículos implementados, ao mesmo tempo em que 

impactou na ampliação das universidades públicas, em especial as instituições federais, 

destaque para o papel do Conselho Federal de Educação (CFE) – órgão de caráter regulador, 

                                                           
13

 Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. 
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com formação de pessoal bastante ligada ao setor privado. Entre 1968-72, foram recebidas 

938 solicitações de abertura de novos cursos, dos quais mais de 50% foram deferidas.  

O ensino superior privado que surgiu após a Reforma de 1968 tende a ser 

qualitativamente distinto, em termos de natureza e objetivos, do que existia no 

período precedente. Trata-se de outro sistema, estruturado nos moldes de empresas 

educacionais voltadas para a obtenção de lucro econômico e para o rápido 

atendimento de demandas do mercado educacional [...] O “novo” ensino superior 

privado emergiu de uma constelação de fatores complexos, entre os quais se 

destacam, num primeiro momento, as modificações ocorridas no campo político 

nacional em 1964 e seu impacto na formulação da política educacional. Com a 

instauração do regime militar, as medidas repressivas desencadeadas pelos novos 

governantes, com relação ao movimento estudantil, e a estrita vigilância dos 

docentes se combinaram com propostas de modernização e de expansão do ensino 

superior (MARTINS, 2009, p. 17 e 18). 

 

 Esse processo de aproximação da Educação à lógica privatizante, expressa nesse 

processo histórico, com novos contornos e de forma agressiva, escreve mais um capítulo da 

estreita relação público/privado no Brasil, tendo o Estado brasileiro como a parte 

viabilizadora importante deste projeto.  

O Regime Militar foi um período que caracterizou-se pelo sufocamento das 

universidades, docentes e estudantes, sob forte controle governamental, ao mesmo tempo em 

que ofereceu um terreno fértil para a ampliação do setor privado na educação. Apesar disto, 

neste contexto e contraditoriamente, mais duas universidades são criadas: a Universidade do 

Maranhão, em 1966
14

 e a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
15

, esta última como 

resultado da união das Escolas de Minas e de Farmácia, em 1969.  

Em paralelo à ofensiva privatista que se fez presente nesse momento, a criação de 

Universidades no âmbito federal ocorre em conjunto com o surgimento de instituições de 

Ensino Superior estaduais no contexto da pós-Reforma Universitária de 1968, chegando ao 

final do período com um total de 9 instituições estaduais, com destaque para presença dessas 

instituições, em sua maioria, nas cidades pertencentes à região Sudeste do Brasil. A expansão, 

de fato, só viria a ocorrer a partir da década de 1980, numa “queda de braços” travada entre as 

instituições estaduais e o avanço do Ensino Superior privado, com destaque para a ampliação 

dos interesses privados, que neste embate saiu reconhecidamente “vencedor” (SAMPAIO; 

BALBACHESKY; PEÑALOZA, 1998 apud LOPES; PASSOS, 2015). 

 

 

                                                           
14 Lei nº 5.512, de 21 de outubro de 1966. 
15 O Decreto-Lei nº 778, de 21 de agosto de 1969, autorizou o funcionamento da Universidade Federal de Ouro Preto, na 

gestão do então Presidente Costa e Silva.  
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As profundas alterações no ensino superior universitário, introduzidas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional [1996], então, favoreceram o setor privado, 

tornando-o o maior segmento. O mesmo não aconteceu com as estaduais. Para elas, 

a flexibilização, a não sujeição aos regramentos do sistema federal e, 

principalmente, a autonomia e repasse de percentuais de receita pelos estados não 

lhes garantiram expansão. Pelo contrário, como atestam os números, fizeram-na 

crescer menos do que as demais, encolhendo sua participação, e isso explica por 

que, provavelmente, enfrentem dificuldades (LOPES; PASSOS, 2015, p. 283 e 284). 

 

 Para Mazzilli (2011), o modelo de universidade do regime combinou “o trinômio 

racionalização, expansão e controle” em todas as dimensões (plano social, político e 

econômico). Evidenciado na Reforma Universitária de 1968, reconhece que embora 

abarcando demandas do movimento estudantil, na prática, não se materializou. A marca deste 

período, segundo a autora, no tocante à pesquisa científica, foi à limitada discussão crítica a 

respeito da Educação, priorizando o viés tecnicista e formativo. 

Na década de 1990, o Ensino Superior prosseguiu sua trajetória ascendente, 

capitaneada pelo setor privado e, ao mesmo tempo, de estagnação, em especial na Educação 

Superior federal: perspectiva defendida por Martins (2000), que sinaliza para o aumento 

significativo da oferta de vagas nas instituições privadas, municipais e estaduais no Brasil, o 

que evidenciou também a distribuição desigual de cursos, concentrados nas regiões Sudeste e 

Sul do país, respondendo juntas por 70% da oferta de cursos.  

Esse processo, segundo o autor, é fruto de uma ausência de planejamento. O 

crescimento significativo de alunos e professores desde as décadas de 1970 e 1980, demonstra 

o despreparo e inexistência de uma estrutura para que respondesse ao aumento da procura, 

além de um estudo aprofundado sobre esses novos tempos, ou seja, a ausência de ”esforços 

contínuos de implementação de programas para enfrentar esse aumento da demanda” e “a 

entrada de um público mais diversificado socialmente” (MARTINS, 2000, p. 55). Ainda, 

houve uma diferença no tratamento da graduação e da pós-graduação no Brasil (esta última 

mais centrada nos estabelecimentos públicos de ensino), sendo que a pós-graduação alçada a 

um patamar superior, atraindo investimentos e uma melhor estrutura que “em virtude do 

prestígio da pesquisa, forma também um lócus de distinção social e acadêmica de seus 

professores, um espaço estratégico de acumulação e/ou reprodução de um capital simbólico 

dos atores envolvidos em suas atividades”, sendo o autor categórico ao defender que: 

De certa forma, pode-se afirmar que a graduação se expandiu de forma desordenada, 

sem planejamento estratégico a longo prazo, ao sabor das pressões da demanda por 

ensino superior e oriunda de grupos interessados em adquirir e/ou acumular um 

capital escolar. Cresceu também ao sabor da oferta, uma vez que sua expansão em 

grande escala, como assinalado anteriormente, foi comandada por um setor privado 

laico, portador de forte ethos empresa-rial, quase sempre voltado mais para a 

rentabilidade voraz de seus investimentos que para a busca sistemática de melhoria 

do ensino de graduação (MARTINS, 2000, p. 55). 
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 Dourado (2002), ao analisar as transformações na Educação Superior após a 

regulamentação da LDB, em 1996, destaca a existência de vozes dissonantes em torno da 

conformação do dispositivo, bem como a posição histórica do Estado brasileiro de 

alinhamento com os interesses da iniciativa privada e a influência de organismos 

internacionais – a educação vista sob um prisma “utilitarista”, descomprometida com a luta 

pela democracia em todos os níveis de ensino e com as lutas dos movimentos sociais – numa 

perspectiva que ganhou corpo nos anos 90, com a reorientação do Estado no tocante à 

condução das políticas públicas, com mudanças alinhadas com o paradigma neoliberal. 

A educação superior no Brasil é emblemática na medida em que se reestrutura, 

rompendo com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

por meio de ações deliberadas em prol de um crescente processo expansionista, 

balizado por políticas indutoras de diversificação e diferenciação institucional, o 

qual, no caso brasileiro, tem significado uma expansão pautada, hegemonicamente, 

pelo aligeiramento da formação e pela privatização desse nível de ensino 

(DOURADO, 2002, p. 245 e 246). 

 

 A LDB, no artigo 45º, ao discorrer sobre o Ensino Superior, deixa clara a possibilidade 

de ser ministrado tanto por estabelecimentos do setor público, quanto do setor privado, 

podendo variar na abrangência e na especialização. Para o autor, entretanto, embora esse 

processo tenha sido conduzido com a anuência do Estado, a supremacia do interesse privado 

evidenciou-se através da “precarização e privatização da agenda científica, negligenciando o 

papel social da Educação Superior como espaço de investigação, discussão e difusão de 

projetos e modelos de organização da vida social, tendo por norte a garantia dos direitos 

sociais” (DOURADO, 2002, p. 246). 

 Malgrado o avanço na percepção da Educação como direito e dever do Estado 

brasileiro, fica clara a existência de um terreno de disputas entre dois projetos de educação, ao 

mesmo tempo em que demonstra as disparidades regionais existentes no Brasil, no que diz 

respeito ao acesso ao Ensino Superior – o número de vagas
16

 oferecidas na Região Sudeste do 

país saltou de 316.568 para 469.728; na região Sul aumentou de 90.938 para 204.213 vagas, 

enquanto nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, juntas, não alcançou 100.000 vagas, 

ainda que tenha-se observado um crescimento considerável, ao mesmo tempo em que a 

década subsequente promoveu mudanças drásticas que mexeram com essa realidade, que será 

discutido no decorrer do trabalho. 

 

                                                           
16

 Dados do relatório A Educação no Brasil na Década de 90, sob a responsabilidade do Ministério da Educação 

(MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Publicado em 2003, 

reúne as estatísticas e levantamentos censitárias da Educação Superior no Brasil até o início dos anos 2000. 
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1.2 AS PROTOFORMAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

A compreensão da Política de Assistência Estudantil
17

 passa, precipuamente, pela 

análise da sua trajetória histórica. Percepção defendida por Dutra e Santos (2016), ao 

afirmarem que: 

A AE [Assistência Estudantil] no contexto brasileiro vem sendo construída a partir 

de diversas reflexões, debates e práticas implementadas ao longo da História. Sua 

conformação está fortemente ligada às transformações sociopolíticas do país e a seus 

impactos na história da Educação Superior brasileira. De iniciativas pontuais e 

fragmentadas, restrita a instituições isoladas e escassos recursos, as discussões 

acerca da assistência ao estudante vão se tornando cada vez mais sistemáticas e 

complexas no decurso de sua trajetória até ganhar maior legitimidade na agenda do 

Governo e alcançar o status de política pública nos anos 2000 (DUTRA; SANTOS, 

2016, p. 149 e 150). 

 

 Andrés (2011) traz uma série de hipóteses relacionadas às protoformas do que hoje 

entende-se por Assistência Estudantil. A autora destaca, como ponto de partida, as primeiras 

casas destinadas aos estudantes na Cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que, no séc. XIX 

serviram para acolher os estudantes da Escola de Farmácia e da Escola de Minas. 

Machado (2003)
18

 vai corroborar a afirmação de Andrés (2011), ao destacar a cidade de 

Ouro Preto como local importante da organização da Residência Estudantil e não por acaso, 

considerando a sua importância naquele momento histórico, em que o Brasil vivenciava o Ciclo 

do Ouro, desde o séc. XVIII.  

Importante ressaltar como o processo histórico criou as demandas para criação de duas 

unidades de ensino: a Escola de Farmácia e a Escola de Minas, fundadas em 1839 e 1876, 

respectivamente. Em pleno Ciclo do Ouro, as instituições foram centros de estudo com grande 

relevância para consolidar os interesses extrativistas da Coroa Portuguesa, em alinhamento com 

a proposta de exploração de matéria-prima para exportação no Brasil. Um acontecimento 

importante foi a elevação da cidade de Ouro Preto a capital da Província de Minas Gerais, que 

trouxe notoriedade ao local, posteriormente transferida para a nova e planejada Belo Horizonte 

– fato esse que colaborou para o surgimento da primeira iniciativa no tocante à Assistência 

Estudantil, ainda que de forma tímida e por iniciativa de particulares: a Residência 

(MACHADO, 2003). 

                                                           
17

 Neste trabalho, a Assistência Estudantil será discutida como parte da Política de Educação, como Programa, 

embora muitos autores já se refiram ao tema como Política, em razão da relevância que adquiriu, em especial, 

nas últimas décadas, ainda que não possua este status oficialmente. A noção de Política Pública, seus conceitos, 

características e finalidades, constituem-se numa reflexão bastante complexa e multiconceitual, que não é o foco 

do presente trabalho.  
18

 MACHADO, Otávio Luis. As repúblicas estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil. Revista 

Crítica de Ciências Sociais. Centro de Estudos Sociais de Coimbra: n. 66, p. 197-199, 2003. 
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Nesse cenário as repúblicas assumiram papéis importantes na conservação e na 

divulgação do patrimônio histórico. Quando da transferência da capital para Belo 

Horizonte, os imóveis disponíveis tornaram- se fartos na cidade. Muitas destas casas 

foram cedidas ou ocupadas pelos estudantes, que as mantiveram. Quanto às casas 

cedidas, as famílias a liberavam porque era melhor deixá-los nas mãos dos 

estudantes que a cuidariam do que deixar desabá-las ou ser ocupadas por estranhos 

(MACHADO, 2003, p. 197). 

 

As ações de Assistência Estudantil, tradicionalmente, materializaram-se na 

disponibilização da moradia estudantil e na garantia do serviço de alimentação, através dos 

restaurantes universitários ou de auxílio monetário, seja no âmbito do ensino superior público 

ou privado no Brasil, característica esta que se mantém, nas instituições federais de ensino 

superior nos dias de hoje (ANDRÉS, 2011). 

As transformações societárias no país foram se sucedendo e contribuiu para conformar 

a noção de Assistência Estudantil que foi sendo construída paulatinamente. A transição entre 

o final do Império e a Proclamação da República no Brasil, em 1889, trouxe a promulgação 

de uma nova Constituição, em 1891, em substituição a de 1824, pós-Independência do Brasil.  

Redigida pelo então Ministro da Fazendo Ruy Barbosa (1849-1923), é visível a postura 

negligente do governo no tocante à questão da Educação, em um contexto marcado pela 

transição do Regime Monárquico para a República, gerando um ambiente de incertezas, o que 

ajuda a explicar o conteúdo da Carta Constitucional da recente República Brasileira ter tido 

um caráter mais pragmático e ordenativo, do que propriamente voltado à garantia de direitos 

ou a implementação de políticas públicas. 

Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que o Estado brasileiro se omitia no tocante 

à Educação, a lógica das Residências iniciadas na cidade de Ouro Preto, no início do século 

XIX, perdurou, ganhando novos desenhos, mantida pelos movimentos de estudantes que 

permaneceram nos centros de formação (Escola de Minas e Escola de Farmácia). 

A partir dos anos 40 do século XX, surgiram entidades de assistência estudantil cuja 

principal função foi a compra ou construção de casas para estudantes. O resultado da 

atuação da Casa do Estudante de Ouro Preto e da Casa do Estudante da Escola de 

Minas foi a compra de grandes casas que abrigaram várias repúblicas, as quais 

viriam a adquirir nomes como Canaan, Sparta, Pureza, Reino de Baco e 

Formigueiro. Devido às dificuldades de manutenção das “repúblicas” estudantis, 

principalmente no que tange às reparações, a Casa do Estudante de Ouro Preto, 

transfere 7 repúblicas para o património da UFOP em 1975 (MACHADO, 2003, p. 

198). 

 

No tocante à Assistência Estudantil, foi neste momento histórico que se deu aquela 

que é considerada a primeira ação governamental neste sentido: a criação da Casa do 

Estudante Brasileiro, em Paris
19

, com o objetivo de abrigar estudantes que almejavam estudar 

                                                           
19 Por meio do Decreto nº 5.612, de 26 de dezembro de 1928, foi autorizada a criação da Casa do Estudante 

Brasileiro, em Paris, bem como estabelece os recursos necessários à sua construção, já no governo do então 
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na capital francesa e possuíam dificuldades em conseguir apoio, no que diz respeito à 

moradia, sendo importante ressaltar que o Ensino Superior nesta época ainda não era 

disponível para grande parte da população, usufruindo dele apenas os estudantes pertencentes 

às classes mais abastadas (SILVEIRA, 2012; KOWALSKI apud NASCIMENTO, 2013; 

DUTRA; SANTOS, 2017; IMPERATORI, 2017). 

 Em meio a uma série de transformações societárias a nível global e apesar de ter sido 

um período marcado por decisões autoritárias e centralizadoras, a Era Vargas trouxe novos 

contornos para a Educação e as ações de assistência ao estudante ganharam espaço, ainda que 

de forma tímida. Dois anos depois da criação da Casa do Estudante Brasileiro em Paris, foi 

criada a Casa do Estudante Brasileiro
20

, desta vez na cidade do Rio de Janeiro, em 1930. Um 

casarão que contava com um restaurante, frequentado por estudantes e membros da 

comunidade, apoiado financeiramente pelo governo, como forma de estreitar relações com os 

estudantes (SILVEIRA, 2012).  

Um ano depois, a Reforma Universitária de 1931 é instituída, neste contexto, com o 

objetivo de estabelecer um ordenamento ao Ensino Superior brasileiro. Um acontecimento 

importante, que apesar de muito criticado, como reflexo do viés autoritário do Governo que o 

sancionou, trouxe a noção de Assistência Estudantil, ainda que de forma pouco representativa, 

ao estender aos estudantes dos institutos universitários “medidas de previdência e 

beneficência” como bolsas de estudo, destinadas ao suporte daqueles “reconhecidamente 

pobres”. Destaque para o caráter meritocrático, já que dependia do estudante fazer jus ao 

referido auxílio, dada a necessidade de comprovar sua real situação de penúria (SOUZA, 

1996; BRASIL, 1931). 

Outro marco foi a Constituição de 1934, que no seu artigo 157º instituiu a incumbência 

da União, dos Estados e Municípios em destinar parte de suas reservas para o custeio da 

educação e, mais a frente, a destinação de “sobras das dotações orçamentárias”, para assistir 

os estudantes com material escolar, assistência médica e bolsas de estudos. Essa última, uma 

ação pioneira no âmbito no Ensino Superior no Brasil (SILVEIRA, 2012). 

Foi neste ambiente de grande complexidade histórica que se deu o surgimento da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), em 1937, nas instalações da Casa do Estudante 

                                                                                                                                                                                     
Presidente Washington Luis (1926-1930). Foi disponibilizado um crédito de mil contos de papel 

(1.000:000$000), valor de difícil conversão para o Real, moeda corrente. 
20

 Decreto nº 20.559, de 23 de outubro de 1931 considerava que a "Casa do Estudante do Brasil é a iniciativa de 

filantropia privada que mais de perto consulta aos interesses da nacionalidade de vez que os seus fins abrangem 

as mais justas reivindicações da classe academica (sic), e concorrem de modo preponderante para a solução de 

um dos fundamentais problemas do país, cada vez mais confiante na formação das gerações vindouras”. No art. 

1º, deixa explícita destinação de recursos para auxiliar, tanto na aquisição da sua sede, quanto para garantir a sua 

manutenção. 
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Brasileiro no Rio de Janeiro. Nascida “no bojo desta residência universitária”, tornou-se “um 

dos principais sujeitos políticos da luta em prol da Assistência Estudantil no país”, como 

destaca Dutra e Santos (2017, p. 151). 

O instrumento ideal, de caráter amplo, nacional e permanente [lutas estudantis], 

somente surgiu em 11 de agosto de 1937, no Rio, no 1º Conselho Nacional de 

Estudantes, na Escola de Belas Artes. A data é considerada como a de fundação da 

União Nacional dos Estudantes, embora o reconhecimento oficioso só viesse a 

ocorrer em dezembro do ano seguinte, no 2º Congresso Nacional dos Estudantes, em 

que o governo esteve presente e a entidade foi solidificada com o apoio de 82 

associações universitárias e secundaristas de todo o país. A UNE nasceu na Casa do 

Estudante do Brasil, entidade simpática ao poder público, onde o Conselho Nacional 

de Estudantes, depois de solenemente instalado pelo ministro da Educação, efetuou, 

no dia 12, a sua primeira sessão ordinária, dirigida pela presidente vitalícia e 

fundadora daquela Casa, Ana Amélia de Queirós Carneiro de Mendonça, poeta, 

socialite [...] (POERNER, 2001, p. 123). 

 

 De acordo com Dutra e Santos (2017), com as Constituições de 1946 e 1967, há uma 

transformação significativa na percepção da educação, já enquadrada como direito, instituindo 

a Assistência Estudantil em todos os níveis de ensino, além do pioneirismo em aludir sobre a 

garantia da igualdade de oportunidades. As autoras destacam, ainda, a Lei de Diretrizes e 

Bases – LDB, de 1961
21

, com papel importante de fortalecimento da noção de direito, já que a 

partir daí as decisões seriam tomadas no âmbito do Ministério da Educação e Desporto, 

instituído na gestão do então Presidente João Goulart (1961-1964). 

Na década de 1970, o Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), como parte da 

estrutura do Ministério da Educação, é criado no então governo Médici (1969-1974) pensando 

na expansão da Assistência Estudantil em caráter nacional e integrando ações no campo da 

Residência, Alimentação e Assistência médica. 

Dois anos depois, o “Programa Bolsa Trabalho”
22

 foi criado, em 1972, e tinha como 

objetivo oportunizar o ingresso de estudantes no mercado de trabalho, tanto no âmbito público 

como no privado, com prioridade aos estudantes comprovadamente carentes (SILVEIRA, 

2012; KOWALSKI, 2012; DUTRA; SANTOS, 2017; IMPERATORI, 2017). 

Até aqui, a Assistência Estudantil era representada por ações restritas, com viés 

elitista, com o objetivo de subsidiar os custos adicionais para formação destes estudantes fora 

do país, evidenciando a ausência de um projeto a nível nacional sobre o tema, que viria, 

                                                           
21

 Lei nº 4.024 de 1961. 
22

 Instituído pelo Decreto nº 69.927, de 13 de janeiro de 1972, instituiu o programa em caráter nacional e 

defendia a oportunidade do exercício profissional com vistas a “incorporar os hábitos de trabalho intelectual ou 

desenvolver técnicas de estudo e de ação nas diferentes especialidades” (art. 2º). Ainda, estabelece que “a 

distribuição de Bolsa de Trabalho a estudantes deverá aplicar-se prioritariamente àqueles carentes de recursos 

financeiros, mediante investigação sumária de suas declarações, podendo ser estabelecida pelo Conselho Diretor 

uma escala preferencial por área de estudos, segundo a sua importância para o desenvolvimento nacional”. (art. 

5º). 
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posteriormente, a ser bandeira dos movimentos sociais (DUTRA; SANTOS, 2017). Cabe 

ressaltar que o período do Regime Militar no Brasil suspendeu as atividades da UNE
23

, 

abafando as tentativas de ampliação das discussões sobre a Assistência Estudantil, que seriam 

retomadas apenas na década de 80, com a redemocratização e o retorno da entidade às suas 

respectivas atividades. 

O Plano de Ação do DAE, estruturado pelo Ministério da Educação e Cultura para o 

período entre 1980 e 1985, sob a gestão do Ministro Eduardo Portella e no governo do então 

Presidente João Figueiredo (1979-1985), traz uma noção importante sobre as premissas em que 

se baseou a Assistência Estudantil naquele momento.  

O documento, já nas considerações iniciais, cita o momento histórico peculiar que o 

Brasil atravessava (transição democrática), tratando a Educação como política social, 

comprometida com a redução de desigualdades, em especial, para os estudantes de baixa renda 

e reconhecendo a influência de outros determinantes – pobreza, disparidades regionais, por 

exemplo. Nas palavras do Ministro Eduardo Portella: 

Para se consolidar como um projeto pedagógico todo ele voltado para a qualificação 

da sociedade brasileira, não basta ceder passivamente às reivindicações quantitativas 

da explosão demográfica; é preciso orientá-las, conduzi-las, fazê-las passar pelo 

insubstituível filtro da qualidade. O realismo que reclama por objetividade deve ser 

o mesmo que rejeita soluções simplistas. A educação para construção deverá apoiar-

se na pedagogia da qualidade, e desenvolver-se como um sistema coeso, em que 

cada peça da engrenagem disponha de uma função essencial e correlata. E, 

evidentemente, só poderá ser pensada e executada levando em conta a nossa 

diversidade regional, com todas as implicações sociais e econômicas 

correspondentes (BRASIL, 1985, p. 5). 

 

 O fato de levar em conta a complexidade relativa aos diferentes contextos regionais 

que compõem o país significou um avanço, ao mesmo tempo em que é importante ressaltar 

que o Plano de Ação refere-se à assistência ao estudante em todos os níveis de educação – 1º, 

2º e 3º graus. No âmbito da Educação Superior, teve como objetivo geral: 

3. Promover, ao lado de estímulos à conquista de crescente autonomia pelas 

universidades, um consistente esforço para o aperfeiçoamento da educação superior 

em seus diferentes níveis e modalidades, facilitando-lhes o acesso pelos diversos 

grupos sociais, e ajustando-o às necessidades de criação e reprodução da cultura 

nacional, às de formação e desenvolvimento de recursos humanos e às de afirmação 

do papel da Universidade na redução da dependência científica e cultural do país 

(BRASIL, 1985, p. 7). 

 

O documento traz um relato sobre o perfil discente no Ensino Superior no Brasil, 

pouco antes da instauração da Constituinte e destaque para a referência ao estudante como 

“cliente” (BRASIL, 1985, p. 15): 

                                                           
23

 Decreto-Lei nº 477, de 26 de Fevereiro de 1967, posteriormente revogado pela Lei nº 6.680, de 16 de Agosto 

de 1979. 
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Em geral, o estudante de graduação está, em sua maior parte, na faixa dos 18 a 22 

anos, pertence, na sua maioria, ao sexo masculino, sobretudo na área tecnológica, e é  

predominantemente solteiro. 

O nível de escolaridade dos pais aparece sempre sensivelmente inferior ao dos 

universitários, tendo em vista a escassez de oportunidades educacionais para a 

geração anterior. Verifica-se um elevado grau de mobilidade educacional entre as 

gerações, que reflete as aspirações ocupacionais, sobretudo, dos estratos médios que 

utilizam a educação como canal de ascensão social rumo a ocupações bem 

remuneradas. 

O universitário provém, geralmente, de camadas médias urbanas, constatando-se 

mudanças no seu recrutamento social nos últimos anos, em vista da grande expansão 

quantitativa do ensino de 3º grau, permitindo maior acesso das camadas médias e 

baixas da sociedade. Assim, observar-se um efeito democratizante que coloca neste 

nível educacional uma clientela nova, com todo o quadro de carências que lhe é 

peculiar. Ainda assim, o universitário é predominantemente um elemento das 

camadas médias urbanas, distando bastante o perfil sócio-econômico deste alunado, 

daquele da sociedade brasileira. 

 

 Os números da década de 1990
24

 e os levantamentos mais recentes já apontam 

mudanças significativas neste perfil, onde as mulheres já são maioria na demanda pela 

Assistência Estudantil e com representatividade dos cursos nas áreas de Humanas e Saúde 

(ANDIFES, 2011).  

Ainda, no estudo do Plano, ao discorrer sobre ampliação do acesso ao Ensino Superior 

no Brasil, estão situadas no dispositivo as linhas prioritárias de ação. O eixo 5 previa o 

“Planejamento e Modernização Técnico-Administrativa” por reconhecer a necessidade de 

construção de um planejamento “descentralizado e participativo”, com enfoque nas questões 

regionais específicas, estendendo o processo educacional à população mais carente, 

aperfeiçoando os sistemas de informação e utilizando indicadores por uma melhor alocação 

de recursos. A política de assistência ao estudante aparece fundamentada no atendimento às 

necessidades dos estudantes de baixa renda, por meio de provimentos de recursos materiais 

para permanência, em especial, àqueles estudantes oriundos das periferias ou das zonas rurais. 

Os programas e projetos eram executados por três coordenações – Coordenação de Acesso à 

Educação (CODAE), a Coordenação de Bem-Estar do Estudante (COBEM) e a Coordenação 

de Ação Comunitária (CODAC) (BRASIL, 1985). Abaixo, um breve descritivo das 

Coordenações que compõem a estrutura do DAE e os programas no âmbito do Ensino 

Superior: 

 

 

 

                                                           
24

 Dados do relatório A Educação no Brasil na Década de 90, sob a responsabilidade do Ministério da Educação 

(MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (2003). 

 



32 
 

Quadro 3 – Setores que compunham a estrutura do DAE  

SETOR DESCRIÇÃO 

CODAE 

 

Programa de Bolsas de Estudo 

MEC/MPAS 

OBJETIVOS 

 

- Facilitar ao estudante carente o acesso à educação; 

 

- Conceder os recursos financeiros aos estabelecimentos 

particulares de ensino que os revertem em bolsas de estudo. 

META (Previsão para 1980):  

Concessão de bolsas integrais 

 

Norte – 135 

Nordeste – 5.121 

Sudeste – 9.748 

Sul – 973 

Centro-Oeste – 460 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Necessidade de cobertura de dívida acumulada, até 1974, dos 

estabelecimentos particulares de ensino, junto ao MPAS, 

recebendo em contrapartida bolsas de estudo integrais. 

 

COBEM 

 

Programa de Contrapartida de 3º 

grau 

 

Programa de Habitação 

Estudantil 

 

Programa de Restaurantes 

Universitários 

 

Programa de Incentivo às 

Atividades Extra-Escolares 

 

OBJETIVOS 

 

Programa de Habitação Estudantil 

 

Implantar uma política de ação com vistas ao atendimento das 

necessidades que se apresentarem como prioritárias na área da 

habitação estudantil. 

 

- Ampliar o número de residências e recuperar o patrimônio 

existente. 

 

Programa de Restaurantes Universitários 

 

Melhorar os serviços de alimentação da população 

universitária. 

- Organizando a destinação de recursos para custeio dos 

restaurantes universitários; 

- Consolidar uma política racional e justa de preços. 

METAS (1980) 

 

- Reforma das casas estudantis; 

- Resolver parte do déficit dos 

restaurantes universitários. 

 

JUSTIFICATIVA 

Programa de Habitação Estudantil 

Reconhecimento da importância das residências, na situação extremamente carente em que se 

encontram os estudantes, atingindo forçosamente o rendimento escolar. 

 

Programa de Restaurantes Universitários 

Existência de Campus universitários muito afastados dos centros urbanos. 

 

CODAC 

 

Programa de Ação Comunitária 

 

Programa de Bolsa de Trabalho 

para 3ºgrau (Convencional) 

 

Programa de Bolsa de Trabalho 

Pesquisa 

 

OBJETIVOS 

 

Programa de Bolsa de Trabalho para 3º grau 

(Convencional) 

Proporcionar a estudantes carentes de recursos financeiros das 

instituições de Ensino Superior, públicas e particulares, 

treinamento técnico-profissionalizante nas empresas, órgãos 

públicos e particulares, objetivando também integrar a escola à 

comunidade e vice-versa. 
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Programa de Bolsa de Trabalho 

Arte 

 

Programa de Bolsa de Trabalho 

Esporte 

 

Programa de Bolsa de Trabalho 

Extensão 

 

Programa de Bolsa Convênio 

MEC/Volks 

 

Programa de Bolsa de Estudo para 

o Ensino Superior  

(Não reembolsável) 

 

- Oportunizar ao universitário um treinamento técnico-

profissionalizante, para integrar 

instituição/empresa/comunidade. 

 

Programa de Bolsa de Trabalho Pesquisa 

 

- Incentivar atividades de pesquisa, promover condições para 

iniciação científica do bolsista e a correlação entre teoria e 

prática. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Programa de Bolsa de Trabalho para 3º grau (Convencional) 

 

- Até 1970: Relação entre DAE e IES – Bolsas concedidas sem restituição (Combate ao 

paternalismo).  

- Necessidade de aperfeiçoar o sistema assistencial, atendendo a alunos carentes. Processo educativo: 

Contrapartida. 

 

Programa de Bolsa de Trabalho Pesquisa 

 

- Surgiu em face da dissociação existente, nas IES, entre as atividades de ensino e pesquisa e pela 

importância que tem essa atividade na formação do futuro profissional. Executar atividades de 

pesquisa nas universidades. 

META (Previsão para 1980/1985): 

 

Bolsa de Trabalho 

1980 - 73.829 bolsas/ano  

1983 - 106.526 bolsas/ano 

1981 - 83.426 bolsas/ano  

1984 - 120.374 bolsas/ano 

1982 - 94.271 bolsas/ano  

1985 - 136.022 bolsas/ano 

META (Previsão para 1980/1985): 

 

Bolsa de Trabalho Pesquisa 
1980 - 13.163 bolsas/ano  

1983 - 22.744 bolsas/ano 

1981 - 15.795 bolsas/ano  

1984 - 27.292 bolsas/ano 

1982 - 18.954 bolsas/ano  

1985 - 32.750 bolsas/ano 

Fonte: Plano de Ação do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE) (1980-1985). Adaptado. 

 Em todas as coordenações, para cada programa, havia um descritivo sobre os objetivos 

geral e específico, a justificativa para a existência do programa e pelo menos uma meta 

estipulada. Constam no documento também informações sobre os órgãos envolvidos na 

execução, os recursos previstos e suas fontes, o nome dos técnicos responsáveis pela 

condução dos trabalhos e um cronograma de execução, com ordenamento semelhante a um 

fluxograma, com as rotinas e os setores responsáveis por cada atividade. 

A análise do Plano de Ação mostrou também a interação frequente entre as 

instituições particulares e o MEC – no caso do Programa de Bolsa Convênio MEC/Volks, por 
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exemplo, que consistia numa parceria entre o Ministério da Educação e a Empresa 

Volkswagen por meio da distribuição de 50 vagas entre escolas técnicas (região Nordeste) e 

universidades federais (regiões Norte e Centro-Oeste), voltadas ao preparo de estudantes no 

ensino profissionalizante, reconhecendo “a necessidade de intercâmbio técnico-cultural entre 

regiões, a fim de estimular o desenvolvimento profissional de jovens estudantes, carentes de 

uma experiência fabril mais concreta” (BRASIL, 1985, p. 61). Embora seja perceptível a 

preocupação com uma estrutura para atender às questões de assistência ao estudante no Brasil, o 

departamento foi extinto ainda nos anos 1980.  

Nas palavras de Costa (2010, p. 60), em linhas gerais, a trajetória histórica da 

Assistência Estudantil no Brasil pode ser assim resumida: 

[...] observou-se que a assistência estudantil foi marcada pela informalidade. Desde 

as suas primeiras manifestações, verificou-se um caráter pontual, descontínuo e 

marcado pela escassez de recursos. As ações eram focadas para auxiliar as 

dimensões econômicas da assistência estudantil. Havia uma preocupação em sanar 

os problemas básicos e emergentes dos estudantes, como a moradia e a alimentação. 

Além do mais, foi um período marcado pela construção de cidades universitárias, 

com o objetivo de acomodar a comunidade universitária e criar uma identidade 

física para a instituição. Entretanto, não se vislumbrou uma política pública voltada 

para apoiar os estudantes. 

 

 As características acima elencadas sobre o percurso da Assistência Estudantil no 

Brasil não difere da trajetória das demais políticas sociais no país. Entre avanços e 

retrocessos, a responsabilidade de custeio das ações, iniciada por particulares, foi 

gradativamente assumida pelo Estado brasileiro, mas ainda muito incipientes e fragmentadas, 

voltadas para a dimensão das necessidades objetivas e condicionadas ao critério renda. A 

ausência de uma política pública que organizasse o atendimento a esta demanda tornou as 

ações da Assistência Estudantil vulnerável à vontade política, que pouco contribuiu para sua 

expansão e consolidação – realidade que será alterada apenas na década posterior, liderada 

pela promulgação da Constituição de 1988. A Assistência Estudantil e o reconhecimento da 

sua relevância para assegurar condições para democratizar o acesso ao Ensino Superior no 

Brasil serão discutidos mais adiante. 
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1.3 A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E A CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES) 

 

 

O Regime Militar, após a segunda metade da década de 1970, dava sinais de 

esgotamento e a união pelas eleições ganhava força no Brasil. A redemocratização, como 

consequência da abertura política pós-Ditadura Militar, trouxe reflexos no âmbito da 

Educação: seu reconhecimento como Política de Estado, como explica Mazzilli (2011, p. 

214): 

Este foi um período marcado pela intensa participação popular nos processos que 

objetivavam a reconquista das liberdades democráticas, caracterizado tanto pela 

presença do povo nas ruas, como foi o caso da campanha por eleições diretas para 

presidência da República, como pela reconstituição e criação de movimentos sociais. 

Frustrado o intento do movimento pelas Diretas Já, foi deflagrado o movimento 

Constituinte Já, com acentuada participação popular, buscando garantir legitimidade 

e soberania ao processo que se iniciava. O envolvimento e a participação popular 

foram fatores decisivos para a convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte, eleita com a tarefa exclusiva de elaborar a nova Constituição. 

 

 Tudo isso em meio a um período conturbado no plano político e econômico, onde os 

avanços e retrocessos permaneceram lado a lado, com um processo constituinte permeado por 

lutas e divergências ideológicas: não foi um processo pacífico, longe disso, também em razão 

do dissenso entre o caráter garantista da nova Constituição em formação e das escolhas 

econômicas do Estado brasileiro, alinhadas ao ideário neoliberal.  

A Constituição de 1988 representou “a tentativa de estabelecer novas relações sociais 

no país” ainda que em meio a um processo “de grande recessão e contradições no campo 

econômico com várias tentativas de minimizar os processos inflacionários”, onde a política 

econômica alcançou maior centralidade (COUTO, 2010, p. 139).  

No âmbito da Educação Superior, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 207, 

incorpora uma demanda antiga, ao reconhecer a “autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial” das universidades, bem como a “indissociabilidade entre 

o Ensino, a Pesquisa e a Extensão” (BRASIL, 1988). 

Até aqui, fica clara que a trajetória da Política de Educação no Brasil, mais 

precisamente da Educação Superior, se confunde com a trajetória da Assistência Estudantil, 

adquirindo importância e maior notoriedade.  

O debate sobre a Assistência Estudantil no país ganhou corpo a partir da atuação de 

duas entidades que incorporaram o tema como bandeira de luta pela sua ampliação – o Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) e a União 

Nacional dos Estudantes (UNE). 
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O FONAPRACE
25

 surgiu em 1987 e congrega todos aqueles diretamente ligados às 

questões estudantis e universitárias nas IFES no Brasil (Pró-Reitores, Sub-Reitores, Decanos), 

além de assessorar a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES), comprometida com a sociedade e em prol de assegurar a Educação 

pública, gratuita e de qualidade. 

A UNE, mais antiga, nascida no seio da residência universitária no Rio de Janeiro e 

presente em todo o Brasil, ganha força neste período Pré-Constituinte e escreve sua 

contribuição na história da Educação brasileira, ao comprometer-se em defender os interesses 

dos estudantes. 

 Nascimento (2013, p. 99) afirma que: 

No final dos anos 1980 e ingresso dos anos 1990, o tema da assistência estudantil 

começou a estruturar-se de forma mais sistemática em algumas IFES, devido, 

sobretudo, as elaborações e reivindicações da União Nacional Estudantil – UNE e 

do Fonaprace. Estes dois aparelhos de hegemonia tiveram papel de destaque na 

crítica ao lugar marginal ocupado pela assistência aos estudantes universitários na 

agenda educacional do governo brasileiro. 

  

 No Brasil, a expansão do Ensino Superior, ainda no início dos anos 90, os avanços 

capitaneados pela Constituição Brasileira de 1988, e, posteriormente, a regulamentação da 

Política de Educação, através da LDB, em 1996, prepararam o terreno para uma maior 

compreensão da importância das ações de Assistência Estudantil. O dispositivo representou 

um avanço na garantia do direito e “apesar de não tratar especificamente da Educação 

Superior, é nesta Constituição que se buscará os fundamentos para justificar a importância e 

legitimidade da AE [Assistência Estudantil] no espaço universitário” (DUTRA; SANTOS, 

2017, p. 154). 

Uma nova perspectiva, sem dúvida, considerando o percurso das políticas sociais no 

Brasil que seguiu, historicamente, um caminho vagaroso, clientelista e com viés caritativo: 

uma educação entendida e implementada sob a égide do voluntarismo, numa visão 

confessional, insuficiente e segregadora, quando deveria fomentar o senso crítico e a 

construção do conhecimento, tal qual defendida pelo Serviço Social, direcionada para a 

compreensão da mesma de forma “pública, gratuita, laica, presencial, de qualidade e com real 

investimento do fundo público” (CFESS, 2013, p. 61). 

As consequências provenientes deste entendimento restrito de Educação, desprovida 

da perspectiva do direito, repercutem nos dias de hoje – a fragmentação e a seletividade são 

evidentes na implementação das políticas sociais, em um país de capitalismo tardio, que não 

                                                           
25 Regimento Interno disponível em < http://www.andifes.org.br/forum-nacional-de-pro-reitores-de-assuntos-comunitarios-e-

estudantis-fonaprace/>.  
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conheceu um Estado de Bem-Estar Social – característica dos países periféricos, em especial 

na América Latina (SIMIONATTO, 2014; FERNANDES, 1976).  

Dessa forma, pode-se concluir que o processo de inclusão da Política de Educação no 

Brasil foi fruto de grandes embates está na reflexão realizada por Backx (2015), sobre o 

percurso até o seu reconhecimento. Segundo a autora, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

Educação Nacional foi discutida na Câmara dos Deputados em 1983, encaminhada ao Senado 

em 1988 e só regulamentada pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Mais de uma 

década depois, a LDB entrou em vigor, entendendo a Educação com abrangência nos 

“processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, art. 1º).  

O tempo decorrido entre a discussão e a real implementação da Política de Educação 

demonstra os interesses antagônicos, ao evidenciar os conflitos entre a noção de Educação 

pública e universal versus lógica privada. Em meio a um contexto de ebulição no plano 

político, econômico e social, a Educação Superior no Brasil estava em plena expansão. Até 

1991
26

, o país contava com 727 estabelecimentos de ensino (56 instituições federais e 671 

instituições privadas); em 1998, já eram 821, sendo o acréscimo mais significativo para o 

âmbito privado com 764 instituições, enquanto que o âmbito federal praticamente não mudou, 

passando para 57 instituições. 

O número de docentes na Educação Superior, até 1991, era de 133.135, sendo 43.404 

apenas no âmbito federal e 61.012 docentes na iniciativa privada; em 1998, ocorre um 

crescimento em ambas as áreas, sendo que nas instituições privadas chegou a 81.384 docentes 

em atuação – crescimento bem mais expressivo, se comparado com os números das 

instituições federais que registraram um aumento de pouco mais de 2.000 docentes neste 

mesmo intervalo de tempo.  

As matrículas nos cursos de graduação presenciais também apresentaram um 

crescimento expressivo: Em 1991, 1.565.056 alunos estavam matriculados; em 1998, chegou 

a 2.125.958 estudantes, com destaque para as áreas de Ciências Sociais, Negócios, Direito, 

Engenharia, Produção, Construção, Saúde, Bem-Estar Social, Agricultura e Veterinária – 

aumento tanto no número de estudantes (matriculados e concluintes), quanto de cursos nestas 

áreas. Mais uma vez, pode-se notar as tensões entre a esfera pública e a esfera privada: desses 

mais de dois milhões de alunos matriculados, entre 1991 e 1998, as matrículas no âmbito 

                                                           
26

 Dados do relatório A Educação no Brasil na Década de 90, sob a responsabilidade do Ministério da Educação 

(MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (2003). 
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federal saltaram de 320.135 para 408.640; já no ensino privado, nesse mesmo intervalo de 

tempo, saltaram 959.320 para 1.321.229 alunos matriculados. 

Fagnani (2011), ao discutir a política social do governo Lula, faz um resgate da 

trajetória das políticas sociais no Brasil e defende a existência de uma tensão entre o modelo 

de Estado Mínimo e o modelo de Estado de Bem-Estar Social no país, entre os anos 1990-

2000. O Estado Mínimo ganhará mais espaço na agenda pública, enquanto o chamado Estado 

de Bem-Estar Social ficará em meio ao “fogo cruzado” do movimento global – malgrado o 

“avanço institucional” da Política de Educação vista no Governo Lula (FAGNANI, 2011, p. 2 

e 13). 

Estes fatos evidenciam que foi em meio aos tensionamentos que ocorreram as 

profundas transformações na Educação Superior Brasileira: Programas de subsídio como o 

Financiamento Estudantil (FIES)
27

, em 2001, com a possibilidade de parcelamento da 

mensalidade do curso de sua opção a juros menores e com maior tempo, e o PROUNI
28

, em 

2005, ganharam notoriedade e viabilizaram o acesso de estudantes de baixa renda nas 

universidades privadas no Brasil, essa última atendendo a determinados critérios de renda e 

priorizando alunos que estudaram em escola pública ou em instituições privadas como 

bolsistas.  

Diante deste panorama, fica clara a correlação de forças e as disputas presentes no 

aparelho de Estado brasileiro no que diz respeito à efetivação de uma política pública: na área 

da educação, por exemplo, o FIES e o PROUNI emergem no contexto de ampliação do acesso 

à Educação Superior, mas limitada à manutenção do estudante sob uma perspectiva financeira 

em instituições de ensino privado, em cursos superiores não gratuitos (BRASIL, 2017, art. 1). 

Para Faleiros (2009, p. 50): 

A política liberal considera que também ela deve “proteger” a autonomia dos 

indivíduos, oferecendo-lhes a possibilidade de escolher seu advogado (assistência 

jurídica) ou os produtos a comprar (auxílio social) ou o tipo de educação no 

mercado.  

 

Faleiros (2009) faz esta observação quando descreve os elementos constitutivos da 

política social liberal nos Estados de capitalismo avançado, mas essa citação torna-se 

pertinente, considerando a realidade brasileira naquele momento do chamado apogeu do 

Estado Neo-desenvolvimentista, com políticas conciliatórias entre o Estado e o capital, onde 

aparentemente era possível escolher o tipo de educação de mercado a que recorrer. Embora 

seja inegável os avanços que os programas de financiamento estudantil trouxeram, aqui vale 

                                                           
27

 Regulamentado pela Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001, posteriormente alterada pela Lei nº 13.530 de 7 de 

dezembro de 2017. 
28

 Conforme o disposto na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui o programa. 
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salientar o quão contraditório pode ser essa visão, levando-se em conta que a Educação 

Superior pública era, ainda, inacessível à maioria dos trabalhadores. Logo, não havia poder de 

escolha possível, quando era necessário garantir uma formação superior que auxiliasse na 

melhoria da qualidade de vida. 

A Portaria Normativa nº 21, de 6 de novembro de 2012, do Ministério da Educação, 

introduziu um novo processo no cenário da Educação Superior brasileira, ao instituir o 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), através do qual estudantes poderão pleitear vagas em 

cursos de graduação disponibilizados por instituições de ensino superior federal, utilizando a 

nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de maneira informatizada e 

gratuitamente. Inicialmente, as instituições aderiram parcialmente ao sistema de seleção, já 

que ele coexistiu com os certames específicos de cada universidade, sendo o processo de 

adesão total das instituições ocorrendo de forma processual.  

Em paralelo, ocorreu a criação de novas universidades federais em todo o Brasil. 

Camargo e Medeiros (2018) destacam que entre 2003 e 2014, 18 universidades federais 

entraram em funcionamento: 5 na Região Sudeste, 5 no Sul do país, 5 na Região Nordeste, 1 

na Região Centro-Oeste e 2 no Norte do Brasil e afirmam que a criação destas universidades 

ocorrem “num contexto de constrangimentos financeiros que atingem o setor público de modo 

geral” (CAMARGO; MEDEIROS, 2018, p. 268) e manifestam preocupação com os caminhos 

da Educação Superior, quando apoiada numa lógica prioritariamente mercadológica. 

[...] acredita-se que restringir os objetivos e fins dessas universidades a uma lógica 

mercantil, pode comprometer a existência da universidade como instituição pública 

estatal, gratuita, laica e de qualidade, socialmente referenciada. Um acentuado 

processo heteronômico associado a novos marcos regulatórios assola as 

universidades, trazendo um novo modus operandi que prioriza cursos e uma 

formação voltados para atender aos interesses do mercado, o que acaba por reforçar 

uma visão pragmática e mercantil da educação superior (CAMARGO; MEDEIROS, 

2018, p. 269) 

 

Em números, é possível visualizar essas transformações. Dados de 2012
29

 mostram 

que mais que dobrou a oferta de vagas nas IFES, na mesma proporção cresceu também o 

número de matrículas, ultrapassando a casa de um milhão de estudantes matriculados. Outro 

dado chama a atenção: o aumento do número de IFES no Brasil que no período de 2003-2010 

chegou a 14. Segundo o relatório, “foi parte do esforço empreendido pelo Governo Federal 

para a interiorização do ensino superior público, a integração com os países da América do 

Sul e do Caribe e países lusófonos, em especial os africanos” (BRASÍLIA, 2012, p. 25). 

                                                           
29

 Ver Análise sobre a Expansão das Universidades Federais de 2003 a 2012. Ministério da Educação (MEC). 

Relatório da comissão, constituída pela Portaria nº 126/2012. 
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Segundo o relatório da comissão, até 2014, as IFES somaram 63 unidades, com 321 campus 

em todas as regiões do Brasil. 

 Conforme demonstrado no item anterior, a expansão do Ensino Superior Público 

Federal e Privado foi marcante no final dos anos 90 e a Assistência Estudantil ganha 

notoriedade a partir do Decreto que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI), ao adotar como uma de suas diretrizes “a 

ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil” (BRASIL, 2007). 

 Silveira (2012, p. 49) defende que: 

Considerando que a política pública é formada por um conjunto de diretrizes 

afiançadas por lei que possibilita a promoção e garantia dos direitos do cidadão, a 

assistência estudantil que se concretiza por meio dos serviços sociais se evidencia 

como uma política de direito, portanto não devendo ser entendida como 

assistencialismo, corporativismo ou caridade. 

  

 

 Cavaignac e Costa (2018, p. 219 e 220) reconhecem os avanços provenientes do 

REUNI, ao mesmo tempo em que destacam que todo esse movimento se deu de forma pouco 

organizada e que apresentam fragilidades que vão desde o planejamento às questões 

orçamentárias. 

[...] não se pode negar o fato de que é a partir do movimento de expansão da 

educação superior que as ações de assistência estudantil passam a se organizar de 

forma mais consistente, ganhando centralidade no que remete à permanência dos 

estudantes e exigindo a atuação de profissionais que planejem e executem ações 

visando atender às diversas necessidades oriundas do público estudantil. Dessa 

forma, abre-se um largo campo para atuação de profissionais de diferentes áreas, 

dentre elas o Serviço Social. 

 

 É importante ressaltar o papel importante do REUNI no fortalecimento da 

interiorização do Ensino Superior Federal no Brasil: o estado da Bahia, por exemplo, a partir 

dos anos 2000, passou a contar com mais três universidades, além da UFBA: a Universidade 

Federal do Recôncavo Baiano (UFRB
30

), com unidades em Cachoeira, Amargosa, Santo 

Antônio de Jesus e Feira de Santana, criada em 2005; a Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB
31

), com campus em Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro, no Extremo Sul, 

criada em 2013; e a Universidade do Oeste da Bahia (UFOB
32

), criada em 2013, com campus 

nas cidades de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Luís Eduardo Magalhães, Barra e 

Barreiras. A expansão de vagas e ampliação do alcance de estudantes no interior do Estado 

são alguns dos efeitos positivos dessa nova realidade da Educação Superior brasileira, 

                                                           
30

 Lei nº 11.151, de 29 de julho de 2005. 
31

 Lei nº 12.818, de 5 de junho de 2013. 
32

 Lei nº 12.825, de 5 de junho de 2013. 
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entretanto, não se pode perder de vista que esse processo ocorre como reflexo de uma 

demanda tanto social, quando também do capital.  

Nas palavras de Cislaghi e Silva (2012, p. 497 e 498): 

A expansão das vagas nas universidades públicas é uma reivindicação histórica dos 

sujeitos coletivos da sociedade. Apropriando-se dessas bandeiras, o decreto Reuni 

conseguiu grande adesão. A expansão proposta, porém, está atrelada a uma 

reestruturação da universidade para os padrões requisitados pelo capitalismo, em sua 

fase atual, materializados nas propostas do Banco Mundial. [...] Não se pode perder 

de vista, entretanto, que essa suposta virada de prioridades para as instituições 

públicas não extinguiu o financiamento público para as instituições privadas, que, ao 

contrário, aumentou no governo Lula, por meio do Prouni e da ampliação do Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies). 

 

 As autoras sinalizam para o fato de essas transformações terem ocorrido em meio à 

contrarreforma do Estado brasileiro
33

, encabeçada pelo Banco Mundial, bem como o REUNI 

ter sido implementado nas universidades “desconsiderando os déficits anteriormente 

acumulados nos orçamentos de custeio e pessoal”, sem garantias de qualidade do ensino ou 

número de professores suficientes, por exemplo. Em outras palavras, a articulação entre “a 

demanda por força de trabalho qualificada e coesão social” no Brasil, em torno do REUNI, 

mostrou-se fundamental para materialização dos interesses do capital e evidencia o caráter 

também contraditório dessa reestruturação (CISLAGHI; SILVA, 2012, p. 495 e 497). 

 Após o REUNI, no período de 2008 a 2012, os repasses para custeio das ações no 

âmbito da Assistência Estudantil superaram a ordem de meio bilhão de reais (BRASÍLIA, 

2012). Um volume de recursos considerável, fato que contribuiu para solidificar as bases do 

PNAES
34

. Sob a responsabilidade do MEC, tem como finalidade “ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal”, por meio de ações 

desenvolvidas no âmbito da moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; 

inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação (BRASIL, 2010). 

                                                           
33

 Valle e Leite (2018, p. 115), ao discutirem a contrarreforma do Estado brasileiro, tendo como base a inserção 

do Serviço Social no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ), trazem uma compreensão de como se dá esse 

processo de contrarreforma ao reconhecerem que a formação social brasileira contribui para que esse movimento 

ganhe força “forjando-se a partir da insuperabilidade histórica de sua condição de colônia” e “uma história na 

qual o atraso é usado como instrumento de poder”. Para as autoras, esse entendimento está entranhado em todas 

as dimensões da sociedade, “naturalizando saídas conservadoras à precarização dos direitos sociais e trabalhistas, 

as quais têm nos assistentes sociais mecanismos de sua execução, planejamento e instrumentalização”, sendo 

imprescindível uma atuação crítica e propositiva que busque superar essa perspectiva. 
34

 Lei nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Antes disto, a Portaria nº 39, de 12 de dezembro de 2007 já previa a 

implementação das ações do PNAES a partir de 2008, todavia, segundo Imperatori (2017), o Decreto 

Presidencial trouxe maior segurança jurídica ao Programa. 
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Um novo paradigma estava posto, ao compreender a relevância de oportunizar a 

educação superior pública ao estudante para além do aspecto exclusivamente financeiro, mas 

dando maior abrangência com vistas à inclusão e a permanência do mesmo nas instituições. O 

PNAES confere centralidade ao critério de renda ao priorizar os estudantes que estejam em 

vulnerabilidade socioeconômica, com renda per capita de até 1,5 (um salário mínimo e meio), 

facultando os demais critérios de acesso ao programa de acordo à determinação de cada IFES 

(KOWALSKI, 2012). 

Segundo Imperatori (2017, p. 12),  

É uma política que, por não ter critérios restritivos explícitos, tem caráter fortemente 

amplo, o que será alterado pela regulamentação mais recente do PNAES. Ressalta-se 

ainda não se tratar de um benefício contributivo, o que o aproxima do caráter da 

política de assistência social. 

 

 Kowalski (2012) vai além e ressalta que neste momento histórico que constitui, para a 

autora, a terceira fase da Assistência Estudantil, as ações neste âmbito tenha superado a 

fragmentação que historicamente lhe foi característica, onde evidencia-se a ampliação do 

acesso ao Ensino Superior para uma parte da sociedade, até então excluída destes espaços 

acadêmicos. Conclui, em tom de crítica e preocupação, deixando implícitos os desafios, 

quando afirma que: 

A AE [Assistência Estudantil] vem construindo seu percurso histórico, trilhando-o, 

muitas vezes, por caminhos incertos e descontínuos, mas fazendo sua história na 

formação e consolidação das políticas públicas do país. Por último, fica evidenciado 

que a assistência estudantil está associada aos rebatimentos da política econômica 

vigente (neoliberal), sendo cada vez mais tratada como um “serviço”, portanto, 

passível de mercantilização (KOWALSKI, 2012, p. 102). 

 

Machado (2017, p. 233) expressa sua preocupação e outro desafio, dessa vez no 

âmbito do financiamento, ao afirmar que: 

Não há determinação de uma parcela específica do orçamento a ser destinado a tal 

programa. Destacamos então, que a questão do financiamento aparece como um 

limite para a abrangência da política. Ou seja, tal política somente se efetiva se 

houver dotação orçamentária e seu alcance é delimitado pela quantidade de recursos 

disponibilizados para tal.  

A autora ainda destaca a destinação desigual de recursos às políticas sociais para 

cobertura das despesas com a dívida pública, o que impacta, inevitavelmente, no alcance e na 

universalização das políticas sociais. Como parte da Política de Educação, a Assistência 

Estudantil vê-se nesta encruzilhada: o atendimento às necessidades do estudante na 

perspectiva do direito e de acordo com a legislação, ao mesmo tempo em que os recursos 

mostram-se insuficientes, estando à mercê de interesses escusos e, por vezes, razões políticas 

que não estão alinhadas com as demandas da classe trabalhadora. Segundo ela, a Assistência 
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Estudantil “emerge e se expande num contexto de grandes contradições” (MACHADO, 2017, 

p. 240). 

Por fim, apesar das disparidades regionais, da profunda desigualdade social e alta 

concentração de renda que marcam de forma contundente o processo de formação socio-

histórica brasileira, a Assistência Estudantil ergue-se como resposta a luta de movimentos 

sociais, estudantes e professores, entendendo a Educação como direito que só o Estado tem a 

capacidade de tornar universal, combatendo a segmentação, a focalização, a regressão desta 

política e levando em conta as especificidades de cada território que atua. Ainda que seja uma 

“política recente”, mas é preciso “reconhecer seus avanços e a necessidade de fortalecimento 

da mesma. Para que possamos empreender a luta por consolidação de uma universidade 

realmente democrática e popular [...] (MACHADO, 2017, p. 250)”. 

Santos e Marafon (2016, p. 420) destacam “as contradições entre o objetivo pretendido 

e a operacionalização da política” que segundo elas, “somado ao elemento contraditório da 

insuficiência de recursos financeiros recebidos, resultam num processo de inclusão pela 

exclusão”, cabendo ao Assistente Social “a difícil tarefa de selecionar aqueles que terão 

acesso aos programas”. 

Paradoxalmente, considerando a formação sócio-histórica de um Brasil 

excludente, numa conjuntura de desmonte de direitos sociais, com práticas econômicas e 

ações políticas de corte de gastos, a Assistência Estudantil é alçada à importância de 

política que favorece a manutenção do estudante, possibilitando municiá-lo da formação 

acadêmica e das condições objetivas para melhoria das suas condições de vida.  
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2 A CONSTRUÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UFBA 

 

 

 

 Este item discorrerá acerca do percurso histórico até construção da Assistência 

Estudantil na UFBA: No primeiro momento, serão discutidas as diferentes concepções que a 

orientaram em diferentes períodos históricos; em seguida, a relação da instituição com o 

disposto no PNAES e seus desdobramentos; e, por fim, a análise da estrutura da Assistência 

Estudantil operacionalizada pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 

(PROAE) da universidade e seu elo com as Ações Afirmativas. 

 

 

2.1 AS DIFERENTES CONCEPÇÕES EM PERÍODOS HISTÓRICOS 

  

 Nunes (2010), ao realizar um resgate sobre a trajetória da UFBA, assinala a existência 

de várias tipologias no tocante à implementação da Educação no Estado da Bahia: O modelo 

Jesuíta, com atuação principalmente no ensino de Filosofia e Teologia, que embora não 

reconhecido como nível universitário, era bastante conceituado, predominou durante todo o 

séc. XVII, com trabalhos reconhecidos tanto em colégios presentes nos centros urbanos e nos 

Seminários, quanto junto aos indígenas; nesse último grupo, tendo seu trabalho de mais 

notoriedade na história do Brasil Colônia. Apenas no século XVIII, passaria a englobar 

também o ensino de Matemática, sendo que estes estabelecimentos ainda não estavam 

acessíveis à maior parte da população, como espaços marcadamente elitizados. O Modelo 

Franciscano se fez presente também, com trabalho voltado à preparação de frades e de um 

internato com o objetivo de evangelização dos índios; ao Modelo Carmelita, no século XVIII, 

cabia a formação dos frades, instituição que também gozava de grande prestígio na sociedade 

baiana. A construção do Hospício do Pilar e sua posterior utilização para o ensino de Filosofia 

e Teologia, como Colégio, são destaques deste modelo, cuja escassez de recursos 

comprometeu as atividades do Colégio, que só se consolidariam, de fato, no séc. XIX. 

 Dessa forma, é visível a influência do ideário católico na conformação da Educação na 

Bahia, com um viés notadamente segregador e voltado à educação de uma minoria abastada, 

que perduraria por décadas e cuja transformação se seguiu de forma lenta, se comparada com 

os demais centros brasileiros. A chegada da Família Real Portuguesa em Salvador, no ano de 

1808, representou um divisor de águas com a criação da Escola de Cirurgia da Bahia 

(SOUZA, 1996; NUNES, 2010). 
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 Entre 1815 e 1940, após a chegada da família real ao país, apenas 7 instituições de 

ensino superior (IES) se destacaram, com intervalos bem irregulares entre suas constituições, 

sendo 5 delas, atualmente, pertencentes a Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Academia 

de Belas Artes, Imperial Instituto Baiano de Agricultura, Faculdade Livre de Direito da Bahia, 

Escola Politécnica da Bahia, Escola de Comércio e a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras. Mais de duas décadas depois, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é 

criada, na década de 1970, tornando-se a segunda IES pública da Bahia e a primeira sob o 

regime de financiamento estadual. Nas décadas subsequentes, até 1991, a Bahia contaria com 

5, sendo 4 instituições públicas de ensino superior estaduais e uma federal. Todas seguindo o 

mesmo modelo que deu início, predominantemente, às IES no Brasil – junção de escolas e 

institutos até então autônomos entre si (COSTA, 2010; BOAVENTURA, 2009 apud 

TORRES; MOTA JUNIOR, 2017). 

 É possível ter uma noção da morosidade que marcou a trajetória do ensino superior na 

Bahia na descrição abaixo (FIALHO, 2012 apud TORRES; MOTA JUNIOR, 2017, p. 86):  

[...] o Estado da Bahia conviveu por mais de meio século com apenas uma única 

universidade da oferta federal, a Universidade Federal da Bahia (UFBA), instalada 

na capital (Salvador), desde a sua criação em 1946 até os anos de 2002 e 2005, com 

a criação da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF e 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, respectivamente. 

 

 Boaventura (2009) destaca que a noção de universidade levou um longo tempo para 

chegar à Bahia, além de destacar a relevante atuação do Deputado Federal Pedro Calmon para 

a criação da UFBA. Em 1935, ainda na sua primeira legislatura, o projeto para criação da 

Universidade da Bahia foi proposto por Calmon. Posteriormente, segundo o autor, Pedro 

Calmon chegou a presidir a comissão de implantação da UFBA, participando também da 

instalação de outras duas universidades em Recife. 

A sua aproximação com o ministro Ernesto Souza Campos [Ministro da Educação e 

Saúde Pública] facilitou bastante a decisão em dotar a Bahia de uma universidade 

federal. Antes, Souza Campos, como médico interessado em construção, colaborara 

no projeto de localização da cidade universitária da Universidade do Brasil, da qual 

Calmon era diretor da Faculdade de Direito e vice-reitor (BOAVENTURA, 2009, p. 

123). 

 

 A Universidade da Bahia foi criada em 1946, na gestão do então Presidente Eurico 

Gaspar Dutra e federalizada em 1950, passando a chamar-se Universidade Federal da Bahia. 

Mas seu surgimento também está intrinsecamente ligado ao pioneirismo do seu primeiro 

Reitor Edgard Santos (1894-1962), cujos esforços pessoais foram fundamentais para a 

concepção de uma instituição que viesse a colaborar com o desenvolvimento do Estado e sua 

cultura, articulando ensino, extensão, ciência e cultura; angariando recursos e terrenos para 
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construção das escolas que, posteriormente, seriam incorporadas à estrutura da universidade 

em formação. Sobrinho de políticos, filho de um advogado e de família abastada, além de 

entusiasta da educação, o professor Edgard Santos era formado pela Escola de Medicina da 

Bahia (FAMED), com notória e bem-sucedida carreira como médico-cirurgião, político e 

professor, além de figura bem relacionada no círculo baiano. Para Boaventura (2009, p. 124), 

uma “liderança carismática” com papel fundamental na construção da UFBA. 

O reconhecimento da então Universidade da Bahia, sendo ele já diretor da FAMED, 

alavancou a instituição e suas respectivas escolas, também por meio da busca incessante por 

parcerias com outras instituições nacionais e internacionais. De forma categórica, diz Barbosa 

et al (2011, p. 28): 

Constata-se que, desde sua criação como Universidade da Bahia e durante toda a 

gestão do Prof. Edgard Santos, a Universidade Federal da Bahia esteve na vanguarda 

dos movimentos científicos e culturais do Estado e, também, participou ativamente 

dos movimentos que direcionaram os rumos políticos e econômicos da Bahia, visto 

que seu reitor, pelo prestígio que possuía, manteve sempre interlocução com as 

lideranças políticas, intelectuais e científicas locais, como o próprio governador 

Otávio Mangabeira (1947-1951), Clemente Mariani, Rômulo Almeida, Thales de 

Azevedo, Anísio Teixeira, Luiz Viana Filho, entre outros. Seu propósito, para a 

realização do qual se empenhou muito, era contribuir com o programa 

desenvolvimentista planejado e em execução no Estado, no qual a participação 

expressiva da Universidade tinha papel de destaque, com a colaboração de seus 

intelectuais, para gerar e executar ideias, estudos, projetos etc. Neste processo de 

interação, a Universidade também se fortalecia politicamente, assegurando seu 

desenvolvimento e credibilidade como instituição de ciência, tecnologia e inovação. 

 

 De acordo com a autora, a relevância do reitorado do Professor Edgard Santos, no 

tocante à Assistência Estudantil é inegável, haja vista que sua atuação neste campo foi de 

grande valia e carregada de ineditismo. As ações de assistência ao estudante foram 

materializadas por meio do Restaurante e das Residências Universitárias; apoio a viagens para 

participação em eventos culturais; custeio de livros-texto, por exemplo – medidas que eram 

executadas no âmbito do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), criado em 1956, 

e acompanhadas de perto pelo Reitor, como fruto dos inúmeros diálogos construídos com a 

comunidade acadêmica, mais precisamente com os estudantes. A atenção à saúde, por meio 

do Serviço Médico, também se articulou às ações de assistência ao estudante e com o ensino: 

destaque para a criação do Hospital de Pronto-Socorro e do Hospital das Clínicas na capital 

baiana.  

Em 1964, durante a Ditadura Militar no Brasil, assumiu a Reitoria da instituição o 

Professor Miguel Calmon e escreve mais um capítulo da trajetória da Assistência Estudantil 

na UFBA. Engenheiro formado pela Escola Politécnica, professor de finanças na Escola de 

Economia da universidade, com atuação reconhecida em instituição financeira em Salvador, 
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enfrentou grandes desafios no tocante às questões orçamentárias da universidade. A 

Assistência Estudantil, no seu reitorado, permaneceu em destaque e com ampliação de suas 

ações, a começar pela substituição do DAE pelo Departamento Social de Vida Universitária 

(DSVU), abarcando as atividades do Departamento anterior e dando especial atenção à 

questão financeira, no sentido de promover um financiamento, sob a gestão da universidade, 

com o objetivo de assegurar um aporte para que os estudantes se mantivessem durante a 

graduação (VARELA; BARAÚNA; FREITAS, 2011). 

Essa reestruturação, que culminou com a criação do DSVU, nasce do diálogo 

empreendido entre a UFBA e o corpo discente: o professor Miguel Calmon, a partir dos 

resultados de uma pesquisa encomendada por ele sobre os serviços de assistência ao 

estudante, oferecidos na universidade, sinalizou para os diversos problemas encontrados na 

execução dos mesmos, que vão desde a superlotação dos restaurantes às práticas clientelistas 

para o recebimento de bolsas; isso gerou, a ser ver, desajuste financeiro e encorajava uma 

postura descompromissada dos estudantes. O resultado foi a construção do documento 

intitulado “Regulamentação do Sistema de Assistência ao Estudante
35

”. Segundo ele, o 

Programa de Assistência ao Estudante tem por objetivo “assegurar ao estudante adequadas 

condições de estudo e trabalho intelectual, mediante o atendimento de suas necessidades 

sociais e econômicas”. As ações serão executadas pelas duas instâncias que compõem o 

órgão, a saber (UFBA, 1965, p. 1): 

 

 Conselho Social de Vida Universitária: Função de coordenação – Presidido pelo 

Reitor, tinha um papel normativo, de planejamento ligado às questões orçamentárias e 

ao programa de assistência ao estudante. Integrava o conselho o Diretor do DSVU, o 

Chefe do Serviço Médico e um representante de alguns setores da Universidade – 

estudantes, professores, Conselho Universitário e da Secretaria Geral de Cursos; 

 

                                                           
35

 No que diz respeito à atuação do Serviço Social, o documento traz em um dos seus artigos, como atribuição 

dos assistentes sociais “assistir moral e psicologicamente o estudante, com a ajuda do Serviço Médico e outros 

órgãos [...] (UFBA, 1965, p. 3)”, o que reflete a percepção do trabalho profissional sob a perspectiva 

conservadora, que marcou a trajetória da profissão, embora permaneçam visíveis e devam ser rechaçados pelos 

profissionais. Mais de cinco décadas depois, de acordo com o Relatório de Gestão da universidade, as principais 

demandas apresentadas nos plantões de atendimento dizem respeito à orientação sobre Cadastro Geral, 

Renovação de Benefícios e alunos do PROMISAES, além de encaminhamentos para o Núcleo de Saúde e 

demanda por atendimento psicológico. Há um técnico de referência para cada auxílio, trabalhando em conjunto 

com pedagogos, enfermeiros e psicólogos, diferente de uma atuação moralizante e psicologizante, pautando-se 

pela noção de direito e respeitando a autonomia do sujeito (UFBA, 2016). 



48 
 

 Departamento Social de Vida Universitária: Função executiva – Cabia ao Diretor do 

DSVU a implementação das diretrizes deliberadas pelo CSVU, a prestação dos 

serviços de assistência ao estudante, celebração de parcerias com empresas (públicas 

e/ou privadas) e a elaboração do orçamento, além da função a apresentação de 

relatório anuais sobre o desenvolvimento dos trabalhos no órgão. 

 

Sobre o custeio das ações de assistência ao estudante, o documento discorre sobre o 

financiamento e a origem dos recursos, estabelecendo um regime de contrapartida. Cabia ao 

estudante restituir o recurso empregado na sua assistência, ao longo do curso na universidade, 

com base em um cálculo, onde um valor é atribuído a cada serviço oferecido e de acordo ao 

serviço utilizado pelo discente na universidade (Ver anexo C). Mediante assinatura de um 

termo em que o estudante compromete-se a honrar seu débito junto à faculdade, após a 

conclusão do curso; destaque para a chamada “eficiência discente”, que consta no 

Regulamento, referindo-se a exigência de possuir um bom desempenho acadêmico não 

inferior à média de duas disciplinas, além de mostrar-se assíduo no comparecimento das 

aulas. Sobre os recursos para assistência ao estudante, além daqueles provenientes desse novo 

sistema de financiamento, vinha dos juros das contas da instituição, doações e dotações do 

orçamento da UFBA (UFBA, 1965). 

 Marques (2010, p. 253) sinaliza que, para além das funções de atendimento ao 

estudante, o DSVU permaneceria “com atribuições de bolsas, assistência médica, hospitalar e 

odontológica, fomentaria atividades esportivas, e articularia os ex-alunos, organizando-os em 

uma associação”. 

 Boaventura (2009) afirma que entre os anos de 1963 e 1967, o número geral de 

matrículas na universidade pulou de 3.732 para 5.677, convergindo com Marques (2010, p. 

262) que destaca o ano de 1967, marcado também pela expansão considerável da UFBA, 

como o momento em que já havia discussões acerca da noção de acesso e permanência na 

universidade. Embora já oferecesse o Serviço de Assistência ao Estudante, a universidade 

ainda não possuía estrutura para receber os alunos concluintes do Ensino Médio. Dessa forma, 

“os jovens batiam à porta da instituição e ela não se abria”. Ainda, relembra o contexto social 

político e econômico desafiador que a instituição atravessou, em pleno Regime Militar, bem 

como a atuação empenhada do Movimento Estudantil na busca por uma maior 

representatividade do povo, como diz Marques (2010, p. 258): 
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A ação política dos estudantes em 1968 foi intensificada na luta contra taxas e a 

favor de uma assistência estudantil efetiva, que compreendia a melhoria de 

qualidade da alimentação oferecida nos restaurantes universitários. Os historiadores 

do período ressaltam o papel dos estudantes e sua luta por vagas na Universidade 

pública, que se ampliou cada vez mais. Denunciaram o conjunto de problemas 

vivenciados nas IES. Iniciaram uma luta pela democratização dos espaços decisórios 

na Universidade, pelo fim do poder das cátedras, por ampliação de vagas e a 

abertura da Universidade ao povo. 

 

  

 No ano de 1971, no tocante à Assistência Estudantil, o DSVU foi substituído pela 

Superintendência Estudantil (SEST), durante o reitorado do Professor Lafayette Pondé, 

indicado ao cargo durante o governo do então Presidente Médici e ainda na vigência do 

Regime Militar. Com caráter assistencialista, “era composto de uma reduzida equipe de 

assistentes sociais que buscava atender as demandas imediatas dos estudantes oriundos, 

predominantemente, do interior do estado da Bahia” (BARROS, 2014 apud CUNHA, 2017, p. 

72). 

 Durante o reitorado do médico e professor piauiense Heonir Rocha, por meio da 

Resolução nº 04, de 29 de janeiro de 1999, o Conselho Universitário da UFBA institui a 

Política de Apoio, Orientação e Assistência Estudantil para a instituição, tendo como objetivo 

garantir aos estudantes uma formação cidadã, incluindo a noção de igualdade de 

oportunidades e redução das desigualdades, além de condições de estudo adequadas, tanto aos 

estudantes de graduação, quanto aos pertencentes à modalidade de pós-graduação, através de 

programas que visava “contribuir para elevação do desempenho acadêmico dos estudantes da 

UFBA, reduzindo a repetência e a evasão” (UFBA, 1999). 

 O dispositivo centrava as ações em 6 (seis) eixos, na forma de programas, com 

objetivos específicos e com elaboração anual – O Programa de Incentivo à Formação de 

Cidadania (1), visava a garantia de participação e representação do estudante nesta política; o 

Programa de Acompanhamento Acadêmico (2), o objetivo era assegurar o acesso a bolsas, 

estágios, orientação e incentivos à participação em outras atividades, eventos, etc., para 

inserção no mercado de trabalho; o Programa Integrado de Saúde (3) tinha como objetivo a 

atuação na promoção e prevenção da saúde, bem como cura e reabilitação, além de organizar 

os níveis de atendimento na universidade; o Programa de Apoio e Orientação (4), com ênfase 

na organização de Núcleos de Apoio e Orientação ao Estudante (NAOE), que atinja todos os 

discentes nos vários campus da UFBA; o Programa de Alimentação e Nutrição (5) se 

propunha a atuar junto ao restaurante universitário e com a Escola de Nutrição, para pensar 

uma estrutura adequada de refeições à comunidade estudantil; e, por fim, o Programa de 

Atendimento às Necessidades de Manutenção dos Estudantes de Baixa Renda, viabilizando 
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acesso gratuito e sob determinados critérios socioeconômicos, às condições de alimentação, 

moradia e creche, por exemplo. 

Ao Conselho Social de Vida Universitária (CSVU), a SEST, ao Serviço Médico 

Universitário Rubens Brasil (SMURB) e ao NAOE, coube coordenar e executar essas 

diretrizes. Os recursos para custeio da Política eram oriundos do orçamento do Governo 

Federal, geridos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio de taxas acadêmicas (exceto 

para estudantes que já possuíam cadastro na SEST), contribuições da sociedade e do governo 

Estadual e Municipal, além de recursos provenientes dos convênios de prestação de serviços 

firmados pela UFBA.  

Em síntese, apresentamos, sob o formato de quadro demonstrativo, os órgãos e suas 

funções e composição, como sendo as iniciativas do período até 2006, que compuseram a 

Política de Assistência Estudantil. 
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Quadro 4 – Atribuições de cada órgão da UFBA ligado à implantação das ações da Política de Apoio, Orientação 

e Assistência Estudantil 

ÓRGÃOS FUNÇÕES COMPOSIÇÃO 

Conselho Social de Vida 

Universitária (CSVU)
36

 

- Integração de toda a 

comunidade universitária; 

- Aprovação da Política de 

Apoio, Orientação e Assistência 

Estudantil; 

- Assessoramento ao Conselho 

Universitário, Reitoria e demais 

departamentos; 

- Fiscalização dos recursos 

alocados na Política, bem como 

aprovação das suas diretrizes. 

 

- Reitor (Presidente) e o 

Superintendente Estudantil; 

- Diretor do SMURB; 

- Superintendente de Pessoal e 

Superintendente Acadêmico. 

- Um Representante do 

Conselho Universitário e Um 

Representante do Conselho de 

Coordenação; 

- Um Representante do 

Conselho de Curadores. 

- Representação Estudantil; 

- Um Representante do corpo 

docente, de livre escolha da 

categoria e Um Representante 

do corpo técnico- 

administrativo. 

 

Superintendência Estudantil 

(SEST) 

- Gerir os programas de 

assistência ao estudante; 

- Elaborar e executar a proposta 

orçamentária; 

- Dialogar com os usuários na 

construção da Política. 

- Restaurantes Universitários; 

- Creche; 

- Residências. 

 

Serviço Médico Universitário 

Rubens Brasil (SMURB) 

- Coordenar o Programa 

Integrado à Saúde 

 

- Participação com demais 

órgãos na Política na 

materialização das ações da 

Política (CSVU, SEST e 

NAOE) 

 

Núcleos de Apoio e Orientação 

ao Estudante (NAOE) 

- Orientar os estudantes 

matriculados; 

- Analisar continuamente 

possíveis gargalos que 

porventura interfiram no 

rendimento das atividades em 

cada curso. 

 

- Participação com demais 

órgãos na Política na 

materialização das ações da 

Política (CSVU, SEST e 

SMURB) 

Fonte: Resolução 04/1999 – Conselho Universitário da UFBA. Sistematização Própria. 

 

 

                                                           
36

 O CSVU permanece em atividade na instituição. De acordo com o Regimento Interno da UFBA (2010), como 

órgão de caráter “consultivo e propositivo”, sendo presidido, entretanto, pelo (a) Pró-Reitor (a) de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA, possuindo, como funções, o assessoramento e a supervisão, 

respectivamente, dos demais órgãos da instituição no tocante ao desempenho acadêmico dos estudantes e a 

implementação da Política de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA, 2010, Seção III, art. 51º). 
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Quadro 5 – Estrutura da Política de Apoio, Orientação e Assistência Estudantil da UFBA (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistematização Própria. 
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2.2 A UNIVERSIDADE E A PNAES 

 

Os anos 2000 marcariam profundamente a trajetória do Ensino Superior no Brasil, 

com mudanças significativas no tocante à origem e perfil socioeconômico dos estudantes e 

para a história da Assistência Estudantil na UFBA. Para tanto, antes de adentrar na adesão da 

instituição ao PNAES, faz-se necessária uma breve contextualização. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE)
37

 entra em vigor, na gestão do então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), que dentre as metas, propôs “estimular a 

adoção, pelas instituições públicas, de programas de assistência estudantil”, citando o Bolsa-

Trabalho e, ao mesmo tempo, abriu espaço para outras modalidades de assistência, com 

objetivo de “apoiar os estudantes carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico” 

(BRASIL, 2001).  

Em abril de 2007, a criação do REUNI, pelo Governo Federal e na gestão do então 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tinha como objetivo a garantia das condições de acesso 

e permanência na Educação Superior federal, no âmbito da graduação, visando o “melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais” (BRASIL, 2007, art. 1º). Em dezembro do mesmo ano, o MEC instituiu, por meio 

de uma Portaria Normativa nº 39, o PNAES que, nas palavras de Imperatori (2017, p. 294), 

representou “um marco histórico para a política de assistência por definir suas áreas de ação e 

ser o referencial para os programas e projetos realizados nas diversas IFES do Brasil”.  

Ainda em 2007, a UFBA implementou a modalidade de Bacharelados 

Interdisciplinares (BI). O objetivo geral, segundo o projeto pedagógico do BI
38

, foi investir na 

formação do estudante, considerando as dimensões humanística, científica e artística (“três 

culturas”), como resultado de um remodelamento no currículo, já previsto no REUNI. 

Compreende quatro modalidades – Artes, Humanidades, Saúde e Ciência e Tecnologia, com 

uma carga horária total de 2.400 horas, integrando a estrutura de cursos superiores da UFBA, 

com estrutura e objetivos próprios, de forma flexível, interdisciplinar, que compreende 

atividades complementares, segundo a UFBA (2008, p. 23): 

 

 

 

                                                           
37

 Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. 
38

 https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/implant_reuni.pdf 
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[...] propiciando aos alunos a oportunidade de vivenciarem experiências de 

aprendizagem mais abrangentes e culturalmente enriquecedoras, num nível de 

complexidade compatível com a educação superior. Recomenda-se componentes 

curriculares que representem e articulem os três grandes campos de conhecimento 

elaborados [artístico, científico e humanístico]. 

 

 Ao final do curso, o estudante poderá optar pelo prosseguimento dos estudos nos 

Cursos de Progressão Linear (CPL), que compreende os cursos tradicionais de graduação ou 

ingresso na pós-graduação. De acordo com Veras, Lemos e Macedo (2015), com base nos 

dados do Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA), desde 2007, 4.800 vagas foram 

abertas, só no campus de Salvador, materializando o disposto no REUNI, que coloca como 

um dos pilares centrais a integração entre a graduação e pós-graduação. 

 

Quadro 6 – Diretrizes centrais do REUNI  

Fonte: (BRASIL, 2007). Sistematização Própria. 

 

Em 2010, por meio de Decreto próprio, novas mudanças para a Assistência Estudantil: 

o governo instituiu o PNAES com diretrizes específicas e voltadas para ampliar as condições 

de permanência na Educação Superior pública federal, para alunos de graduação presencial 

em IFES. O PNAES entende como condições de acesso ao programa de Assistência 

Estudantil a renda familiar de até 1,5 (um salário mínimo e meio) per capita ou atendimento 

prioritário aos estudantes oriundos da rede pública de ensino, facultando as demais 

condicionalidades conforme a estrutura de cada instituição. Entretanto, hegemonicamente, é o 

critério renda que prevalece nas IFES do Brasil, nos processos de seleção de estudantes, via 

edital, para usufruir dos programas e auxílios que compõem o programa (LEITE, 2012). A 

variável renda ganha centralidade na implementação das ações de Assistência Estudantil, 

condicionando o alcance dos benefícios prioritariamente a este critério.  

 Em 2011, o relatório intitulado “Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 

Graduação das Universidades Brasileiras”, realizado pela ANDIFES e solicitado pelo 
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FONAPRACE, foi divulgado como resultado na pesquisa iniciada no ano de 2010. As 

informações que constam nesse documento ajudam a compreender o aumento da demanda 

pelas ações da Assistência Estudantil, pelo fato de construir um retrato do estudante das IFES, 

além de fortalecer a defesa para construção de uma política de Assistência Estudantil no país, 

reconhecendo sua relevância para permanência dos estudantes nesses espaços de educação, no 

esforço de torná-la cada vez mais inclusiva. O percentual de estudantes pertencentes às 

classes C, D e E cresceu consideravelmente, em especial nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil, ultrapassando os 50%; mais de 70% eram jovens até 24 anos; mais uma vez, as regiões 

Norte e Nordeste se destacam no que diz respeito ao aumento do número de estudantes de 

raça/cor/etnia preta e parda, também nas classes C, D e E.  

Segundo a ANDIFES (2011, p. 23): 

Esta nova configuração é resultante, sobretudo, da institucionalização nestes últimos 

anos das várias políticas de inclusão, em especial das várias modalidades de ações 

afirmativas e também do programa de expansão das Universidades Federais. O 

aumento do universo de estudantes de raça/cor/etnia preta e parda, majoritariamente 

nas classes C, D e E, evidencia o importante papel dessas políticas na 

democratização do acesso à universidade pública. 

 

 

 A maioria dos estudantes declarou-se solteiro e mais de 50% declararam-se usuários 

do transporte público. Outro dado importante: a maioria dos residentes universitários pertence 

às classes C, D e E, sendo os que mais usufruem dos programas de Assistência Estudantil, 

com destaque para os programas de alimentação, transporte e bolsa permanência (os mais 

lembrados). A representatividade dos estudantes de escola pública também pôde ser 

verificada na pesquisa. Dois pontos chamam a atenção: em primeiro lugar, o perfil destes 

estudantes – em sua maioria jovens – pode ser explicado pelo fato de ser este o período da 

vida onde adquirem maior independência, facilitando o deslocamento para outros centros a 

fim de dar prosseguimento aos estudos e assumir responsabilidades; em segundo lugar, a 

representatividade dos estudantes de cor preta e parda nas IFES que o levantamento constatou 

– este perfil historicamente alijado desses espaços, antes voltado para as classes mais 

abastadas, passa a acessar os espaços das universidades públicas e institutos federais. O 

estudo afirmou, segundo dados da ABEP
39

, que mais de 60% dos estudantes, alvos dos 

programas de permanência, em média, possuem renda familiar entre R$415,00 a R$2.656,00 

(ANDIFES, 2011). 

Corbucci (2014), ao analisar o acesso ao ensino superior pelos jovens de 18 a 24 anos, 

destaca uma relação direta entre a necessidade de obtenção de renda e a entrada no mercado 

                                                           
39

 Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. 
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de trabalho como fator que influencia o prosseguimento dos estudos por parte dos jovens 

brasileiros nesta faixa etária. Segundo ele, ao considerar a renda per capita, a maior parte dos 

jovens (61,7%), ganhava até um salário mínimo e, em termo de regiões, os índices ganham 

expressividade na Região Nordeste (81,7%)
40

. Dessa forma, a Assistência Estudantil ganha 

importância com a expansão do Ensino Superior Federal no Brasil, como meio de garantir a 

continuidade dos estudos para estes jovens: o resultado é o aumento da demanda pelos 

benefícios, principalmente considerando a atual conjuntura de crise, própria do modo de 

produção capitalista, reforçados pela concentração de renda, geradora de desigualdade, pelo 

desemprego, a desproteção social e evasão acadêmica, características da formação social do 

Brasil. Em 2014, torna-se mais evidente a crescente demanda pela Assistência Estudantil na 

UFBA, como resultado do processo iniciado pelo REUNI e consolidado através da adesão da 

instituição ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), em 2013, para todos os cursos. Em 

números, a previsão era atender 7128 estudantes, mas o total chegou a 13.148 estudantes, 

como resultado da grande demanda pela Assistência Estudantil
41

, e maior disponibilidade de 

recursos provenientes do PNAES. 

 Na Bahia, segundo dados do IBGE
42

, o rendimento nominal mensal per capita é de R$ 

862,00 (17º entre os 27 estados do Brasil), com IDH de 0.660 (21º entre os 27 estados do 

Brasil), evidenciando a relevância das ações de Assistência Estudantil, impulsionado pelo 

PNAES, no contexto baiano, haja vista os indicadores sociais desafiadores que podem tornar-

se obstáculos para permanência do jovem no Ensino Superior Federal. Mais ainda, as 

Políticas Afirmativas também representaram um incentivo a mais para transformar o cenário 

da Educação Superior no Brasil e, mais precisamente, na Bahia, foco da discussão do próximo 

item. 
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 Ver Texto para Discussão nº 1850 - IPEA. Disponível em  

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1950.pdf>. Acesso: 31 mai. 2018. 
41

 Relatório de Gestão 2014 (PROPLAN/UFBA).  
42

 Ferramenta “Brasil em Síntese” com informações sobre os municípios e estados do Brasil – População, 

Educação, Trabalho e Rendimento, Economia, Território e Ambiente.  

Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso: 10 set. 2018. 
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2.3 A ESTRUTURA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA PROAE 

  

 

 Antes de discutir a estrutura da Assistência Estudantil na UFBA, é importante apresentar 

o debate, no plano conceitual, acerca das Ações Afirmativas, que estão intimamente ligadas no 

contexto da universidade. 

 Moehlecke (2002) ressalta os múltiplos sentidos que o termo ação afirmativa, abarcando 

as experiências e particularidades dos Estados Nacionais em que se desenvolveu. Seu berço foi 

os Estados Unidos da América, onde ganhavam força, nos anos de 1960, as discussões sobre 

igualdade, em especial, no tocante aos direitos civis e participação marcante do Movimento 

Negro. A noção de Ações Afirmativas expandiu-se para outros países, assumindo pautas de 

luta, com características específicas e de acordo ao contexto político, econômico e social de 

cada território. Para a autora (MOEHLECKE, 2002, p. 203): 

Num esforço de síntese e incorporando as diferentes contribuições, podemos falar 

em ação afirmativa como uma ação reparatória/compensatória e/ou preventiva, que 

busca corrigir uma situação de discriminação e desigualdade infringida a certos 

grupos no passado, presente ou futuro, através da valorização social, econômica, 

política e/ou cultural desses grupos, durante um período limitado. A ênfase em um 

ou mais desses aspectos dependerá do grupo visado e do contexto histórico e social. 

  

Oliven (2007, p. 30) reafirma que as Ações Afirmativas foram além das fronteiras 

americanas e sinaliza que o debate em torno das cotas raciais nas universidades toca em pontos 

muito sensíveis no país – evidenciando seu alto grau de desigualdade – e suscitando diversos 

questionamentos acerca tanto da viabilidade, quanto da concepção que envolve as ações 

afirmativas no Brasil, ao definir que: 

Refere-se a um conjunto de políticas públicas para proteger minorias e grupos que, 

em uma determinada sociedade, tenham sido discriminados no passado. A ação 

afirmativa visa remover barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de 

certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições de liderança. Em 

termos práticos, as ações afirmativas incentivam as organizações a agir 

positivamente a fim de favorecer pessoas de segmentos sociais discriminados a 

terem oportunidade de ascender a postos de comando. 

 

 No Brasil, a discussão sobre as Ações Afirmativas ganharam corpo a partir da década 

de 1990, durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Lima (2010) faz 

uma reconstrução sobre essa trajetória, ao discutir as Ações Afirmativas no governo Lula, e 

assinala que o reconhecimento da pauta de Ações Afirmativas ocorreu em conjunto com 

outros acontecimentos nacionais e internacionais, com destaque para a Conferência Mundial 

contra o Racismo, a Discriminação Racial e a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, 

em Durban (2001).  
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A participação do governo brasileiro foi bastante relevante no evento, que resultou 

numa agenda temática, envolvendo saúde, educação e trabalho como áreas estratégicas de 

atuação na construção de políticas afirmativas. Para a autora, as Ações Afirmativas ocorridas 

durante o governo FHC, embora tenham ganhando espaço na agenda governamental, com a 

criação de Grupos de Trabalho para ampliar as discussões, restringiu-se mais a dimensão 

valorativa e identitária de reconhecimento, sem mudanças significativas no tocante às 

desigualdades e a distribuição de renda. Já no governo Lula, nos anos 2000, as Ações 

Afirmativas ganham materialidade, de caráter redistributivo, a exemplo do PROUNI, e no 

enfrentamento do racismo institucional, com a criação de ações no Ministério da Saúde 

voltadas para a saúde da população negra, bem como a Secretaria Especial de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) (LIMA, 2010). 

 Em 2004, a UFBA realizou o primeiro vestibular com a Política de Cotas, destinadas a 

estudantes afro-brasileiros, índios-descendentes e oriundos de escola pública, dando início a sua 

Política de Ações Afirmativas, durante o reitorado do Prof. Naomar Monteiro de Almeida 

Filho
43

. 

 Cunha (2017) destaca que as diretrizes desse processo foram construídas pelo Grupo de 

Trabalho, instituído pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, ao definirem os 

quatro eixos principais – Preparação, Ingresso, Permanência e Pós-permanência. O autor 

ressalta que, embora a Política de Ações Afirmativas tenha representado uma conquista, no 

sentido de fortalecer e democratizar o espaço da universidade, evidenciou também os grandes 

desafios da instituição em viabilizar recursos para custeio das ações de assistência. 

 

Quadro 7 – Eixos e atividades da Política de Ações Afirmativas da UFBA 

Fonte: CUNHA (2017). Sistematização própria. 
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 Relatório de Gestão 2004 (PROPLAN/UFBA). 
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Em 2006, a Superintendência Estudantil da UFBA passa a condição de Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil (PROAE)
44

, como consequência natural deste período de 

transformações da instituição. No dispositivo, a instituição reconhece que a reestruturação do 

órgão faz-se necessária, considerando a Política de Ações Afirmativas, além da “necessidade 

de oferecer suporte aos estudantes oriundos de setores populares, garantindo, dessa forma, sua 

permanência dentro dos padrões de qualidade” (UFBA, 2006). 

A PROAE passa a integrar a estrutura da Reitoria da UFBA juntamente com a Vice 

Reitoria, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEXT), Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) e a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP), fato que trouxe maior notoriedade e conferiu mais 

relevância e segurança à Assistência Estudantil na instituição. 

Em 2007, o Programa de Formação Integrada e Apoio Social aos Estudantes da UFBA 

(Programa PERMANECER) entra em funcionamento na instituição. Com recursos 

provenientes do MEC, através de bolsas, envolve atividades no âmbito da extensão, atividades 

docentes e institucionais
45

.  

O acesso ocorre mediante apresentação de projetos e, dentre os critérios de 

participação, o estudante deverá estar em primeira graduação, vulnerabilidade 

socioeconômica devidamente comprovada (renda de um salário mínimo e meio per capita) e 

aprovação no vestibular pela Política de Ações Afirmativas, dentre outras condicionalidades. 

Em 2010, a PROAE incorpora à sua sigla as Ações Afirmativas, juntamente com a 

Assistência Estudantil. Neste ínterim, os processos internos da instituição passam a demandar 

uma estrutura que possibilite o acompanhamento das concessões de bolsas e auxílios, 

requerendo da gestão o desenvolvimento de instrumentos e mecanismos que facilitem o 

trabalho neste novo contexto, cada vez mais desafiador, de plena expansão do Ensino 

Superior, com maior volume de recursos e crescimento da comunidade acadêmica. 

A Assistência Estudantil ganha mais atribuições, desafios e abre espaço para inserção 

do assistente social de forma mais ampla, requisitando-o no processo de atendimento, 

acompanhamento e orientação dos estudantes – fato que promoveu reflexões sobre o seu 

trabalho, sobre a concepção da política e sua materialização e os aspectos conjunturais 

                                                           
44

 Resolução 05/2006, do Conselho Universitário da UFBA. 
45

 Composto por projetos em três eixos de atuação (Ações institucionais, Extensão Universitária e Atividades 

Docentes), o estudante bolsista do Programa Permanecer  “realiza atividades acadêmicas com carga horária 

semanal de 20 horas, em projetos previamente selecionados para compor o programa. Estas atividades são 

acompanhadas e orientadas por professores ou técnicos administrativos da UFBA que propuseram e 

coordenaram os projetos”, em conjunto com o suporte da equipe que compõe a Coordenadoria de Ações 

Afirmativas, Educação e Diversidade (CAAED) (UFBA, 2007, p. 73). 
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(políticos e econômicos), também influenciados pela formação social brasileira, recheada de 

particularidades. 

 Para Santos e Marafon (2016, p. 418), faz-se necessário descontruir o senso comum a 

respeito da atuação do Assistente Social na Assistência Estudantil, entendendo o profissional 

como parte integrante de um todo, quando afirmam que: 

A partir da seleção ou não dos estudantes para os programas, o assistente social é, 

muitas vezes, considerado o principal responsável pela permanência do estudante na 

universidade. Esta suposição precisa ser eliminada, haja vista que a permanência se 

constitui numa política a ser buscada constantemente em todos os âmbitos do 

contexto universitário [...]. São ações que exigem mudança de concepção e postura 

de todos os sujeitos da comunidade universitária sobre a educação superior, o acesso 

e a permanência como direito, sendo todos corresponsáveis para o sucesso desta, não 

exclusivamente dos programas assistenciais. 

 

Cavaignac e Costa (2017, p. 424) alertam para a necessidade de o profissional colocar-

se de forma qualificada e atenta no seu fazer profissional, superando uma visão limitada e 

rotineira, ao lidar com suas atribuições neste campo: 

No que remete à atuação do assistente social na educação, é preciso ter em mente 

que o seu objeto de trabalho não é, especificamente, a assistência estudantil, mas sim 

a questão social e suas múltiplas refrações, as quais inviabilizam o acesso e a 

permanência dos sujeitos no sistema educacional. [...] Assim sendo, compreendendo 

a questão social e elaborando meios de atuação para minimizar os seus rebatimentos 

no processo educacional, os assistentes sociais buscam viabilizar o acesso à política 

de educação como um direito social. Para tanto, a prática profissional, nesse âmbito, 

tem de transpor a mera execução de ações dispostas nas normas e orientações da 

legislação vigente. É relevante que o profissional faça uma leitura crítica da 

realidade social, do contexto institucional e dos meios de trabalho à sua disposição, 

ou seja, das condições objetivas de realização do exercício profissional, a fim de 

instrumentalizar seu processo de trabalho. 

  

 A PROAE, atualmente, possui uma equipe de 12 (doze) assistentes sociais, servidores 

federais, concursados, como técnicos de referência para cada auxílio concedido pela instituição, 

lotados na Coordenação de Programas de Assistência ao Estudante (CPAE), que abarca as 

atividades do Núcleo de Saúde, o Eixo de Aperfeiçoamento de Instrumentos de Seleção e 

Acompanhamento Discente, o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) e o Núcleo de Inclusão de 

Pessoas com Necessidades Especiais (NAPE).  

O Gabinete da Pró-Reitoria, que inclui a Secretaria Administrativa e Financeira e demais 

setores administrativos; a Coordenação de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade 

(CAAED), responsável pelas ações afirmativas, como o Programa Permanecer; e a 

Coordenação Administrativo-Financeira, composta pelos Núcleos de Gestão das Residências 

Universitárias, Restaurantes Universitários e da Creche, completam a estrutura. 
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   Quadro 8 – Setores da PROAE 

Fonte: Adaptação Portal PROAE. (https://proae.ufba.br/pt-br/estrutura-e-organograma). Sistematização própria. 
  

 

 

https://proae.ufba.br/pt-br/estrutura-e-organograma
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Anteriormente situada no bairro do Canela, em Salvador, em 2017, a sede da PROAE 

ganha novas instalações e é transferida para a Rua Caetano Moura nº 140, Federação, em frente 

a Faculdade de Arquitetura da UFBA. 

 

Quadro 9 – Órgãos executores das ações de Assistência Estudantil na UFBA (1956 – hoje) 

 

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO 

ESTUDANTE (DAE) 

Período: 1956 – 1965  

Reitor: Edgard Santos 

 

 

Estrutura e principais Atribuições 

 

- Atenção à saúde dos estudantes por meio do 

Serviço Médico; 

- Alimentação (Restaurante Universitário); 

- Residências; 

- Bolsa de Estudo; 

- Verba para livros e outros materiais didáticos; 

- Recursos para viagem (participação em 

eventos). 

 

 

 

 

 

Contexto Histórico: 

Desenvolvimentismo 

 

A Universidade da Bahia é criada em 1946, e 

quatro anos depois, passa a incorporar a estrutura 

da União. A instituição começa um período de 

expansão de suas atividades, impulsionados 

também pela chegada de recurso federal. Em 

1956, assume o Presidente Juscelino Kubitschek, 

dando início a um período de grandes 

investimentos em obras de infraestrutura no país 

e abertura ao capital estrangeiro. 

 

 

DEPARTAMENTO SOCIAL DE VIDA 

UNIVERSITÁRIA (DSVU) 

Período: 1965 – 1971  

Reitor: Miguel Calmon 

 

 

Estrutura e principais Atribuições: 

- Atenção à saúde dos estudantes por meio do 

Serviço Médico; 

- Serviço Social 

- Serviço de Alimentação (Restaurante 

Universitário); 

- Serviço de Residência; 

- Serviço de Transporte; 

- Serviço de Recreação e Esportes; 

- Serviço de Cooperativa; 

- Serviço de Bolsa de Estudo; 

- Reestruturação do órgão; 

- Recurso ao estudante, para posterior 

ressarcimento, a fim para custear sua 

graduação. 

 

 

 

 

Contexto Histórico: 

Ditadura Militar 

 

O órgão de Assistência ao Estudante é criado, 

mantendo as mesmas atribuições. Era o início do 

período de maior repressão aos opositores do 

Regime Militar, associado à supressão dos 

direitos civis e políticos, sob o comando do 

Presidente Militar Castelo Branco. 
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SUPERINTENDÊNCIA ESTUDANTIL 

(SEST) 

Ano de criação: 1971 - 2006 

Período: Lafayette Pondé 

Estrutura e principais Atribuições: 

- Atenção à saúde dos estudantes por meio do 

Serviço Médico; 

- Serviço Social 

- Serviço de Alimentação (Restaurante 

Universitário); 

- Serviço de Residência; 

- Serviço de Transporte; 

- Serviço de Recreação e Esportes; 

- Serviço de Cooperativa; 

- Serviço de Bolsa de Estudo; 

- Criação do Bolsa Trabalho/Pesquisa; 

- Programa Bolsa Alimentação. 

 

 

 

Contexto Histórico: 

Ditadura Militar – “Milagre Econômico” 

 

Foi o órgão que por mais de três décadas, 

capitaneou a execução da Assistência Estudantil 

na UFBA, alcançando o período democrático, na 

vigência da Constituição Federal de 1988. 

 

 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e 

Assistência Estudantil (PROAE) 

Período: 2006 - Atualmente 

Reitor: Naomar Monteiro de Almeida Filho 

 

Estrutura e principais Atribuições: 

- 4 Residências Universitárias; 

- Apoio Pedagógico e Auxílio Moradia e Auxílio 

Transporte; 

- Auxílio para Estudantes com Necessidades 

Especiais; 

- Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde; 

- Auxílio Eventual e Auxílio Emergencial; 

- 3 Restaurantes Universitários; 

 

 

Ações Afirmativas 

- Programa Permanecer; 

- Programa Sankofa. 

Contexto Histórico:  

Democracia – REUNI 

 

- 2004: a UFBA adere a Política de Cotas no 

vestibular; 

 

- 2006: ocorre a transição da Superintendência 

Estudantil para PROAE; 

 

- 2007: criação dos Bacharelados 

Interdisciplinares (BI) e entra em vigor a Portaria 

nº 39, do MEC, que institui o PNAES; 

 

- 2010: o PNAES passa a ser regido pelo Decreto 

nº 7.234/2010. 

 
Fonte: Relatórios de Gestão 2000 a 2017 (PROPLAN/UFBA); CUNHA, 2017; TOUTAIN et al 2011; UFBA, 

1965. Sistematização Própria. 

 Ante o exposto, é possível perceber que o processo construção da Assistência 

Estudantil na UFBA possui três características particulares, que auxiliam na percepção da 

riqueza do seu percurso histórico, associada também ao movimento e as transformações 

históricas da sociedade brasileira, ao longo de mais de seis décadas: 

 Tradicionalmente, a assistência ao estudante está presente na instituição desde a sua 

fundação, sendo reconhecida como elemento importante para garantia da permanência 

do estudante e o pleno seu desenvolvimento; 

 Encorajamento da participação estudantil nas decisões, onde a UFBA sempre procurou 

estabelecer um diálogo próximo com o corpo discente, orientada pelo sentido de 
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gestão participativa, entendendo-o como parte fundamental para orientar os rumos das 

ações de assistência ao estudante – a exemplo da representatividade no CSVU, em 

conjunto com demais órgãos da universidade; 

 Pioneirismo na implantação de ações, para além da concessão exclusiva de Serviço de 

Alimentação e Residência, englobando a assistência médica, auxílio para compra de 

livros didáticos, incentivo ao esporte, creche, custeio para participação em eventos 

acadêmicos, estudo de idiomas, auxílio financeiro para medicamentos e óculos, por 

exemplo. 

 

O sentido da Assistência Estudantil na UFBA, a partir do surgimento da PROAE, será 

discutido no próximo item. 
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3 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UFBA NO CAMPO DO DEBATE POLÍTICO 

 

 

 

 Neste item, será discutidos a concepção de Assistência Estudantil na UFBA com o 

advento da PROAE. Na primeira parte, será tratada a relação entre a comunidade UFBA e o 

sentido da Assistência Estudantil na instituição; no segundo momento, os embates em torno 

dos recursos para a Assistência Estudantil e, por fim, a relevância das ações de assistência ao 

estudante juntamente com as Ações Afirmativas nos programas da universidade. 

 

 

 

3.1 A COMUNIDADE UFBA E O SENTIDO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 

 

 A UFBA é uma universidade pública do sistema federal de educação, fundada em 

1946. Constitui-se “uma autarquia com autonomia didático-científica, administrativa, 

patrimonial e financeira, nos termos da lei [...]”, que dentre os seus objetivos, compromete-se 

com a equidade, a pesquisa científica e tecnológica, além da dimensão artística. Uma 

instituição aberta para a interação com todos os segmentos da sociedade e as organizações que 

a compõe, orientada por princípios éticos e de solidariedade com todas as culturas (UFBA, 

2010, p. 19 e 20). 

 A análise documental compreendeu o estudo dos Relatórios de Gestão da UFBA no 

período entre os anos 2000 e 2017, bem como a pesquisa bibliográfica acerca do processo 

histórico de formação da instituição.  

As informações obtidas contribuíram enormemente para a construção de um 

entendimento sobre o sentido das ações de Assistência Estudantil para a comunidade UFBA – 

evidenciou-se que essa resulta da articulação entre 4 (quatro) elementos, cuja influência na 

formação do sentido da Assistência Estudantil pode ser percebida em maior ou menor 

proporção, a depender do contexto: os Elementos Permanentes de Assistência; o Elemento 

Gestor/Reitor da instituição; os Elementos Conjunturais (Políticos, Econômicos de Sociais); e 

os Elementos Normativos e a Participação Estudantil, numa interação de caráter histórico e 

permanente, permeada de tensionamentos e contradições, próprios da sociedade capitalista em 

que opera. Estes elementos estão demonstrados no quadro abaixo: 
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     Quadro 10 – Elementos de influência da conformação da Assistência Estudantil na UFBA 

 

 

 

 

 

 

 Isto posto, foi possível identificar 4 (quatro) modelos de Assistência Estudantil 

 

 

     

 

Fonte: Sistematização própria. 

 

 

 Elementos Permanentes de Assistência: dizem respeito aos auxílios e benefícios 

oferecidos desde a criação da UFBA – ações no campo de alimentação, através do 

restaurante universitário, atenção à saúde, residência universitária, custeio de viagens 

para fins formativos, por exemplo; 

 

 Elemento Gestor/Reitor da Instituição: refere-se ao perfil dos Reitores da UFBA e a 

influência da sua formação no tocante às questões relacionadas à assistência ao 

estudante. Ainstituição, até hoje, teve com 16 (dezesseis) períodos de reitorado, com 

os mais variados perfis entre médicos, advogados, banqueiro, por exemplo. Em 

comum, o fato de serem professores e pesquisadores de grande prestígio, figuras 

internacionalmente reconhecidas e com uma visão de universidade democrática e 

muito atenta às questões sociais, embora com peculiaridades de atuação junto à 

assistência ao estudante; 

 

 Elementos Conjunturais (Políticos, Econômicos e Sociais): relacionam-se às 

influências externas que inevitavelmente afetaram direta ou indiretamente as 

atividades institucionais. De 1946 a 2017, a sociedade brasileira atravessou períodos 

de grandes transformações – no campo político, o experimentou o modelo 

desenvolvimentista de JK, a curta experiência do modelo reformista inacabado de João 

Goulart, que representou a transição, depois de um golpe militar, para a ditadura 
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militar; o período de redemocratização e, por fim, os anos 2000, que caracterizou-se 

pela ampliação do acesso ao ensino superior e dos direitos sociais. Todo esse processo 

ocorrendo com reflexos no campo econômico, alternando intenso desenvolvimento 

industrial e investimento em infraestrutura, com períodos de crise, ajuste fiscal e altas 

taxas de inflação, além de repercussões também no campo social, quais sejam: 

aprofundamento das desigualdades, desemprego e incertezas e, paradoxalmente, 

avanços no campo das políticas sociais; 

 

 Elementos Normativos e Participação Estudantil: associados às transformações no 

campo da legislação brasileira. A regulamentação do direito à Educação, por meio da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, foi um passo importante 

para as transformações posteriores no campo da educação brasileira. A participação 

estudantil neste processo mostrou-se marcante, destaque para a atuação da UNE e nas 

entidades de defesa da pauta de Assistência Estudantil no Brasil, representados pela 

ANDIFES E FONAPRACE. 

 

O reconhecimento da articulação destes elementos e, consequentemente, sua 

ingerência na conformação da Assistência Estudantil na UFBA demonstrou que uma leitura 

isolada da realidade local, desconsiderando os acontecimentos de alcance nacional, 

comprometeria a construção de uma real noção de assistência ao estudante desenvolvida na 

instituição. 

 Daí a importância da leitura dialética na interpretação das informações. Por 

entenderem que a realidade é multidimensionada. Para Siqueira e Pereira (2013, p. 102): 

As coisas, a história, a sociedade e os homens nunca permaneceram como estão. 

Neste sentido, as coisas e as relações sociais são captadas em sua mobilidade e em 

seus processos de mudanças, em seu vir a ser, em seu devir. [...] Tanto os fenômenos 

da natureza, quanto as relações sociais só podem ser compreendidos e explicados, 

quanto articulados a outros fenômenos e relações sociais. [...] Para a dialética, 

reforça Engels, as coisas e fenômenos da natureza e da sociedade se encontram em 

constante e ininterrupta transformação, e, portanto, devem ser apreendidos e 

analisados em seu processo de origem, desenvolvimento, contradições e 

desaparecimento. 

  

 Isto posto, o sentido da Assistência Estudantil na UFBA pôde ser compreendido a 

partir das configurações que assumiu em épocas específicas, com ingredientes particulares de 

determinado contexto, em conjunto com ações que permanecem ininterruptas desde a criação 

da instituição. A identificação das fases será discutido a seguir. 
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3.1.1 PERÍODO ASSISTENCIAL-RELACIONAL 

 

 Refere-se às ações de assistência ao estudante, nos primeiros anos de fundação da 

UFBA, nas décadas de 1940 e 1950. Merecem destaque dois elementos: os Elementos 

Permanentes de Assistência e o Elemento Gestor – no primeiro, as intervenções no campo da 

alimentação, residência e saúde, atravessaram o tempo e permanecem nos dias de hoje, 

ampliando sua estrutura e alcance para a comunidade UFBA; sobre o Elemento Gestor, 

destaca-se a atuação do primeiro reitor, o Professor Edgard Santos, que como médico e 

professor, estabeleceu uma relação de proximidade entre os estudantes e ações no âmbito da 

assistência à saúde dos mesmos, atuando numa perspectiva orientada para o social, de 

proteção, para além do mero oferecimento de serviços de caráter assistencial, mas 

constantemente monitorando os serviços prestados aos estudantes e seu desenvolvimento na 

vida universitária (BARBOSA, 2011). 

 

3.1.2 PERÍODO ASSISTENCIAL-LIBERAL 

 

 Neste momento, mais precisamente na segunda metade da década de 1960, é possível 

destacar a presença dos 4 (quatro) elementos formadores da noção de Assistência Estudantil. 

Os Elementos Permanentes de Assistência foram mantidos, ampliados e melhorados. No caso 

do Elemento Gestor, destaca-se a atuação do Reitor Miguel Calmon, que criou um 

financiamento, que pode ser comparado ao atual modelo FIES, embora aplicado na 

Assistência Estudantil da UFBA – o estudante era assistido pela universidade e, após a 

conclusão do curso e decorrido um intervalo de tempo pré-estabelecido, compromete-se a 

restituir o valor empregado para sua permanência durante a graduação – fato que ganhou 

notoriedade na imprensa baiana, por meio de entrevista coletiva concedida pelo próprio Reitor 

Miguel Calmon, em 1965 (Ver Anexos A, B e C). 

Esse modelo, idealizado por ele, engenheiro de formação e com larga carreira no ramo 

financeiro, denota preocupação com os aspectos financeiros e pode ser explicado também pela 

crise financeira que atravessou logo no início da sua gestão (VARELA; BARAÚNA; 

FREITAS, 2011). Em relação aos Elementos Conjunturais e dos Elementos Normativos e de 

Participação Estudantil, o Brasil estava no auge do Regime Militar no início do reitorado do 

Professor Miguel Calmon, que ocorreu de 1964 a 1967. Os cidadãos, no país, viviam sob o 

cerceamento dos direitos civis e políticos e as universidades sob intensa vigilância, situação 

agravada pela suspensão das atividades da UNE em todo o Brasil (Lei nº 57.634/66) – um ano 
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depois, a Política de Educação passou por novas transformações com a Reforma Universitária 

de 1968, alicerçado no modelo de eficiência e produtividade da universidade (FÁVERO, 

2006). 

 

3.1.3 PERÍODO ASSISTENCIAL-TRANSICIONAL 

 

No período que vai de 1967 a 1988, em relação às ações de Assistência Estudantil na 

UFBA, os Elementos Permanentes de Assistência tiveram protagonismo, foram ampliados ou 

melhorados, fato que se justifica, dentre outros motivos, pela presença dos 15.668 estudantes 

matriculados na instituição.  

Caracterizou-se pelo surgimento de novas modalidades de auxílio para os estudantes 

da universidade – a criação do Bolsa Trabalho/Pesquisa, como incentivo ao estudante para 

ingresso no campo da pesquisa; a criação da Creche UFBA, em 1983; a manutenção do 

funcionamento dos restaurantes universitários; o atendimento médico e orientação 

psicológica; serviços de barbearia; criação de Bolsas de Trabalho, mediante convênio com 

empresas privadas, para atuação na área de administração e saúde, por exemplo, são alguns 

dos melhoramentos implementados pelos reitorados no período citado. Merece destaque 

também a atuação, na Bahia, do movimento estudantil, que teve um posicionamento crítico 

em relação ao Governo Federal, mas admite-se que mesmo em meio a um ambiente tão hostil, 

sob o ponto de vista político, na UFBA, não chegou a comprometer as atividades ou ter 

contornos violentos, como em outras partes do país (TOUTAIN et al, 2011).  

 

3.1.4 PERÍODO ASSISTENCIAL-PARTICIPATIVO-NORMATIVO 

 

Neste período, não constam mudanças relevantes nos Elementos Permanentes de 

Assistência. Entretanto, os Elementos Normativos e de Participação Estudantil aparecem de 

forma mais clara – destaca-se a aprovação da Política de Apoio, Orientação e Assistência 

Estudantil pela UFBA, em 1999, que trouxe consigo a noção de cidadania e reafirmou o 

comprometimento da universidade em estimular a participação dos estudantes da UFBA na 

representação estudantil e das questões relativas à Assistência Estudantil – um marco 

institucional importante para UFBA, no que diz respeito à assistência ao estudante, que 

assinalou o fim de uma década importante para a Educação nacional e lançou as bases para as 

profundas transformações ocorridas na década subsequente: o reconhecimento da Assistência 

Estudantil como direito e responsabilidade do Estado brasileiro. 
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3.1.4 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: PERMANÊNCIA, INCLUSÃO E REPARAÇÃO 

 

O sentido atual da Assistência Estudantil na UFBA resulta da intrínseca relação 

construída pelo trinômio Permanência/Inclusão/Reparação. Característico dos anos 2000, os 

estudos dos Relatórios de Gestão da universidade revelaram o processo de construção desse 

sentido no âmbito institucional, onde os quatro elementos formadores da noção de Assistência 

Estudantil na universidade aparecem explicitamente – entre os anos 2000 e 2005, prevaleceu à 

descrição da Assistência Estudantil oferecida pela UFBA, sobre a gestão dos chamados 

Elementos Permanentes de Assistência – Alimentação/Restaurante Universitário, Residência, 

Bolsa Moradia, Atendimento Médico-Odontológico e Creche, além da Bolsa Alimentação, 

Bolsa Trabalho
46

, Bolsa para o Estudo de Línguas, Programa de Apoio às Iniciativas 

Estudantis, Programa de Isenção de Taxas. 

Entre 2006 e 2010, os Elementos Normativos e de Participação Estudantil são 

proeminentes: a PROAE passa a integrar a estrutura da Reitoria; reuniões são realizadas 

envolvendo a participação do Diretório Central dos Estudantes, representantes da UFBA e das 

Residências Universitárias, com o objetivo de discutir a expansão de novas unidades para o 

Serviço de Moradia. 

Durante o processo de estruturação da PROAE, criou-se a Coordenadoria de 

Convivência Acadêmica e Assuntos Estudantis, em 2007, tendo como principal missão 

(UFBA, 2007, p. 71):  

A transição do modelo clientelista de assistência estudantil para o da co-

responsabilidade e convivência acadêmica digna, enfatizando que o papel da 

Universidade é, não apenas o de oferecer as condições básicas de permanência, mas, 

também, proporcionar os processos de formação humana que viabilizem a 

interlocução entre os diferentes segmentos representados no espaço acadêmico. 

 

O trecho acima reproduzido é de grande relevância para compreender o processo de 

construção da concepção de Assistência Estudantil que norteou a implementação da PROAE: 

a universidade dá um passo importante, rechaçando as práticas clientelistas e baseando seu 

trabalho na perspectiva do direito, que se materializa no acesso aos recursos necessários à 

permanência do estudante no Ensino Superior, ao mesmo tempo em que busca solidificar uma 

formação cidadã, de fomento ao convívio de qualidade no ambiente universitário.  

A dimensão de reparação cria raízes, como resultado de um processo iniciado em 

2005, por meio do primeiro vestibular com o Sistema de Cotas. Ainda em 2007, foi criada a 

Coordenadoria de Educação, Diversidade e Ações Afirmativas, responsável por conceber as 
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 Extinto pelo Conselho de Vida Universitária em 2002. 
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diretrizes relacionadas à Política de Ações Afirmativas na UFBA, a fim de (UFBA, 2007, p. 

72): 

[...] pensar as bases teórico-metodológicas necessárias à consolidação das políticas 

internas e externas de Ações Afirmativas numa perspectiva de integração sistêmica 

com outras políticas acadêmicas já desenvolvidas pela UFBA, bem como na 

proposição de novas ações dentro deste campo de atuação, numa perspectiva de 

transição do regime de cotas em processo de protagonismo sócio-político de 

permanência da comunidade estudantil na UFBA. 

 

 As atividades no âmbito das Ações Afirmativas foram centralizadas nesta 

Coordenadoria, sem, contudo, abrir mão da centralidade da articulação entre Ensino, Pesquisa 

e Extensão, reafirmando sua natureza integrativa e caráter dialógico com toda a comunidade 

UFBA. 

 Os Programas Permanecer e Sankofa
47

, criados, respectivamente, em 2007 e 2016, são 

os mais conhecidos no âmbito das Ações Afirmativas e operacionalizados nesta 

Coordenadoria, reforçados pelos recursos oriundos do PNAES, que dentre os seus objetivos, 

visa a “inclusão social pela educação” (BRASIL, 2010). A dimensão inclusão se apresenta em 

um cenário onde os Elementos Normativos como o Estatuto da Igualdade Racial (2010) e a 

Lei de Cotas (2012), por exemplo, ajudam a desenhar um cenário fecundo para o 

fortalecimento dos direitos, que reconheceu a necessidade de proteção de grupos, 

historicamente mais vulneráveis no acesso às políticas sociais e a bens e serviços – como a 

população negra. 

 Aqui, cabe uma observação: diz respeito ao Elemento Participação Estudantil: ao 

longo de toda a história da universidade e independente do contexto político, econômico e 

social, a participação dos estudantes sempre foi encorajada e uma aliada do Elemento Gestor 

no processo decisório dos rumos da Assistência Estudantil na UFBA, a exemplo do Texto da 

Minuta da Política de Assistência Estudantil, submetida à consulta pública em 2017. 

 Com o objetivo de construir uma Política de Assistência Estudantil para a Graduação 

(PAES), o documento estabelece como diretrizes a garantia da eficiência e eficácia no 

trabalho e no atendimento, respeito à dignidade e a diversidade, legalidade, transparência, 

probridade e impessoalidade na gestão da Assistência Estudantil (UFBA, 2017).  
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 Também executado no âmbito da PROAE, custeado pelos recursos do PNAES e integrando as Ações 

Afirmativas da UFBA, tem como objetivos "a. fomentar a produção de reflexões acerca da gestão e execução das 

políticas de Assistência Estudantil no âmbito da UFBA; b. Fortalecer e estimular a produção de conhecimentos, 

saberes e práticas em Direitos Humanos na UFBA; c. fortalecer ações institucionais de respeito aos direitos 

humanos e de enfrentamento da violência contra a mulher, ao sexismo, ao capacitismo, à lgbtfobia e ao racismo” 

(UFBA, 2015, p 33).  

O Sankofa engloba duas modalidades: as atividades de extensão e as atividades de pesquisa, com projetos 

submetidos de acordo a temática e a área (Políticas de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas, Direitos 

Humanos e Justiça. Ver: <https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/edital_sankofa_2018.pdf>. 
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 A PAES é composta por 4 (quatro) pilares, a saber: 

 

 Assistência Prioritária: envolve ações como Alimentação, Moradia e Transporte, de 

caráter inclusivo e com vistas à redução das desigualdades sociais; 

 Promoção e Prevenção: ações no âmbito da atenção à saúde, cultura, esporte e lazer; 

 Apoio e Acompanhamento: ações no âmbito psicossocial, pedagógico e acadêmico; 

 Inclusão e Cidadania: ações na área de acessibilidade e inclusão – estudantes com 

dificuldades de aprendizagem, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades e superdotação; igualdade de gênero e diversidade sexual. 

 

A Minuta descreve o processo de análise socioeconômica, auxílios e serviços 

oferecidos, condições para manutenção e renovação dos benefícios, além das informações 

específicas para os estudantes oriundos do BI, os recursos financeiros, acompanhamento e 

avaliação da política. A noção de vulnerabilidade socioeconômica é definida como (UFBA, 

2017, art. 10): 

Situações de desproteção, insegurança, incertezas, risco, instabilidade, e violência, 

enfrentados quanto à fragilização de vínculos familiares, causados pela pobreza, 

questões ligadas ao pertencimento regional, territorial e religioso, étnico-racial, de 

gênero, à diversidade sexual, social e cultural, deficiências biopsicossociais e de 

saúde que impedem o acesso e atendimento aos direitos sociais, serviços sociais 

básicos e aos bens materiais, culturais e de consumo que impactam diretamente no 

vínculo e na permanência do/da estudante. 

 

O documento foi amplamente discutido e divulgado nos campus da UFBA e encontra-

se em processo de finalização. Com 39 artigos, coloca-se como um instrumento norteador 

importante da execução da Assistência Estudantil na universidade, amparado no PNAES, que 

dá autonomia às IFES de criarem suas próprias condicionalidades, reconhecendo os contextos 

específicos de cada região (BRASIL, 2010). 

 Em 2018, foi disponibilizado o texto da Minuta da Política de Ações Afirmativas e do 

Programa Institucional de Enfrentamento ao Racismo, ao Sexismo, à Xenofobia, ao 

Capacitismo, à Lgbtfobia, à Intolerância Religiosa e à Violência de Gênero – PRO-

DIVERSIDADE da UFBA. De caráter permanente, dentre os seus objetivos, se propõe a 

“acompanhar de forma sistemática e permanente os processos e procedimentos referentes às 

denúncias de violência de gênero e contra a mulher, de racismo, de heterossexismo, de 

sexismo, de etnocentrismo, de capacitismo, de assédio moral e sexual”, desde o registro da 

ocorrência até a conclusão (UFBA, 2017, p. 6). 
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 A Política de Ações Afirmativas tem como objetivo nortear os programas e projetos 

“que promovam o acesso de grupos historicamente excluídos/discriminados da educação 

superior, e a permanência dos mesmos por meio de enfrentamento às discriminações e 

preconceitos” (UFBA, 2018). Orientado pelos princípios dos Direitos Humanos, cidadania, 

igualdade de acesso, permanência e pós-permanência, tanto na graduação como na pós-

graduação, envolve temas como gênero, etnia, raça, territorialidade, sexualidade, meio 

ambiente e diversidade para a comunidade da UFBA. Vinculado ao Conselho Social de Vida 

Universitária (CSVU), define a Política de Permanência, voltado aos estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica, sob a responsabilidade da PROAE; o Programa de Direitos 

Humanos, aos cuidados da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) e o Programa 

de Responsabilidade Social, sob a gestão da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas 

(PRODEP) – os dois últimos, de caráter “educativo e preventivo” destinam-se, 

respectivamente, à formação de estudantes e técnicos administrativos e aos funcionários das 

empresas terceirizadas, com disponibilidades de vagas para os grupos específicos (pessoas 

com deficiência, transexuais, negros, indígenas, por exemplo). 

 O documento encontra-se em fase de consolidação, segundo o calendário, e aguarda 

definição do Conselho Universitário. 
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3.2 OS EMBATES EM TORNO DOS RECURSOS PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 

  

 São poucas as produções acadêmicas que tratam especificamente do financiamento 

estudantil no Brasil. No que diz respeito ao custeio das ações no âmbito da Assistência 

Estudantil na UFBA, os recursos sempre foram provenientes de duas fontes: Fundos próprios 

da universidade e oriundos do MEC, através do PNAES. 

 As fontes de receita da UFBA, de acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento e 

Orçamento (PROPLAN)
48

, são dividias em 4 (quatro) categorias: (1) Receitas próprias que 

são os recursos oriundos de taxas e contratos, por exemplo, das atividades da instituição; (2) 

Receitas de convênios e contratos celebrados com órgãos da esfera pública; (3) Emendas 

Parlamentares individuais, mediante solicitação da universidade e aprovação na LOA, com 

destinação previamente estabelecida; e, por fim, (4) as Emendas Parlamentares de Bancada, 

cuja concessão depende do Governo Federal, voltada para projetos de grande porte, solicitada 

por intermédio da Reitoria. 

 O Decreto que estabelece o PNAES não especifica a dotação orçamentária destinada 

ao Programa ou percentual para destinação à Assistência Estudantil, cabendo ao MEC 

“compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, 

observando os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira vigente” 

(BRASIL, 2010, art. 9º). 

 A fragilidade do dispositivo, no que diz respeito à especificação do percentual do 

recurso a ser destinado para o PNAES, reforça a necessidade de compreensão de orçamento 

público na discussão sobre Assistência Estudantil, haja vista sua inserção na área da Educação 

e que, como política social, sujeita ao corte de gastos sociais, não constando na agenda de 

prioridade de investimentos do governo. Para Cavaignac e Costa (2017, p. 429): 

O orçamento destinado à assistência estudantil se mostra muito aquém do que é 

demandado, de modo que várias ações são inibidas pela falta de recursos 

financeiros, seja para a concessão de auxílios estudantis, seja para a realização de 

atividades socioeducativas. Afinal, num contexto de ajustes neoliberais, o Estado 

tende a reduzir, também, os investimentos em assistência estudantil. 

 

 A noção de Fundo Público é muito importante e pode ser comparado a um “território”, 

onde as políticas sociais disputam recursos para custeio das suas ações, sob a responsabilidade 

do Estado. No caso da Assistência Estudantil, inserida da Política de Educação e sem dotação 
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 Disponível em <https://proplan.ufba.br/node/343>. 
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específica, fica evidente que o provimento de recursos poderá oscilar dependendo dos 

interesses de quem comanda a pasta da Educação.  

Salvador (2012) afirma que Orçamento Público é a expressão mais visível do Fundo 

Público e deve ser percebido como “refletindo a correlação de forças sociais e os interesses 

envolvidos na apropriação dos recursos públicos, bem como a definição de quem vai arcar 

com o ônus do financiamento dos gastos orçamentários” (SALVADOR, 2012, p. 9 e 19): 

O orçamento público não se limita a uma peça técnica e formal ou a um 

instrumento de planejamento, ele é, desde suas origens, uma peça de cunho 

político. No orçamento é que são definidas as prioridades de aplicação dos 

recursos públicos e a composição das receitas, ou seja, sobre quem vai recair o 

peso do financiamento tributário. Não se trata de uma escolha somente econômica, 

mas principalmente resultado de opções políticas [...]. 

 

Machado (2017) integra um grupo restrito de autores que discutem o financiamento da 

Assistência Estudantil. Convergindo com a percepção de Salvador (2012), acerca da 

relevância da compreensão do conceito de Orçamento Público, segundo a autora, é com base 

em indicadores/variáveis e cálculos estabelecidos que o recurso do orçamento é destinado 

para cada instituição de ensino e cita a Lei nº 7. 233/2010, na qual é baseada a elaboração das 

propostas de orçamento das universidades federais – construídas a partir de critérios tais 

como: número de matrículas e estudantes ingressando ou concluindo a graduação; vagas de 

cursos de graduação e pós-graduação disponíveis; produção de conhecimento no campo 

tecnológico, cultural, científico e artístico; relação entre o número de alunos e docentes; 

programas de mestrado e doutorado, devidamente avaliado pela CAPES, dentre outros – cuja 

ênfase na produtividade impede uma visão da realidade de algumas instituições brasileiras 

que acabam mascarando suas limitações para não perder repasses do Governo Federal. 

É importante observar que a UFBA, antes mesmo de todas as transformações 

ocorridas no Brasil, entre avanços e retrocessos, no campo da Educação Superior, a 

Assistência Estudantil sempre esteve na pauta de discussão e com representatividade no 

orçamento da instituição, sendo demandada de forma crescente, apresentando evolução 

gradativa de despesas para custeio das ações, como é possível observar na tabela abaixo 

(Quadro 11): 
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Quadro 11 – Evolução dos valores relacionados a despesas com a Assistência Estudantil na UFBA 

ANO DESPESAS (em RS) 

2000 R$ 660.225,00 

2002 R$ 724.913,00 

2003 R$ 825.890,00 

2004 R$ 1.321.250,00 

2005 R$ 997.504,00 

2006 R$ 3.526.706,00 

Fonte: Relatórios de Gestão. Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN/UFBA) 

 

Quadro 12 – Evolução dos valores relacionados à Assistência Estudantil na UFBA pós-PNAES 

ANO RECURSOS PNAES (em RS) 

2011 R$ 11.000.000,00* 

2012 R$ 14.891.392,00 

2013 R$ 21.379.328,00 ** 

2014 R$ 22.370.579,32 

2015 R$ 31.245.226,00 

2016 R$ 34.167.173,00 

2017 R$ 33.211.374,00 
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN/UFBA).  

Disponíveis em https://proplan.ufba.br/documentacao-legislacao/relatorios-gestao>. Acesso: 21 nov. 2018. 

*Valor aproximado, incluindo o PERMANECER, considerado como parte das Ações Afirmativas. 

** Aporte de R$ 5.761.265,32 provenientes do orçamento da UFBA. 

 

 

O volume de recursos repassados à universidade cresceu consideravelmente com o 

PNAES (Quadro 12), ao mesmo tempo em que o aporte da UFBA sempre se fez presente, 

com vistas a assegurar a manutenção dos serviços e auxílios concedidos aos estudantes 

(Quadro 11). Entretanto, com a criação do PNAES, a Assistência Estudantil dá um novo salto 

na instituição e este fato pode ser percebido em números (Quadro 12), com um crescimento 

expressivo de recursos para as ações. 

Em 2008, a UFBA passa a receber recursos do PNAES, que viabilizaram a 

implementação de melhorias na estrutura da instituição, mas a própria instituição reconhece 

que “apesar dos esforços empreendidos, o descompasso entre a captação de recursos, projeção 

de investimentos e aplicação destes investimentos, de acordo com as necessidades da 

instituição”, o que forçou a gestão a postergar ações que deveriam ter sido concluídas em 

2008
49

.  

Em 2010, o PNAES passou a ser regulamentado por meio de Decreto próprio. De 

acordo com Imperatori (2017, p. 296), “um instrumento jurídico com mais força e que permite 
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 Relatório de Gestão 2008 (PROPLAN/UFBA).  
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maior estabilidade ao programa”, ao mesmo tempo em que, segundo a autora, mostrou-se de 

caráter mais restritivo se comparado com a versão de 2007 (que não estabeleceu critérios 

claros de acesso ao programa). Nesse mesmo ano, as despesas com Assistência Estudantil, na 

UFBA, foram da ordem de R$ 9.704.642,00, com recursos oriundos do Tesouro
50

. 

Cislaghi e Silva (2010), ao analisarem as diretrizes previstas pelo REUNI e o PNAES, 

bem como a implantação dos mesmos na Educação Superior brasileira, destacam que as ações 

neste âmbito, ao se materializarem, reafirmaram um caráter focalizado e assistencialista. As 

autoras tomam referência de estudo informações provenientes da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), afirmando que o custeio das ações da Assistência Estudantil já ocorria por 

meio do Programa Brasil Universitário (código 1073), na atividade Assistência ao Estudante 

do Ensino de Graduação (código 4002), com a rubrica alterada apenas em 2008, já como 

recursos oriundos do PNAES. Contudo, ressaltam o fato de que, apesar do aumento de 

repasse de recursos para as ações de Assistência Estudantil nas IFES do Brasil, a ampliação 

de recursos não foi suficiente, se comparados com o aumento das vagas capitaneados pelo 

REUNI – realidade que pôde ser observada na UFBA, conforme fato supramencionado em 

2008. 

De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU)
51

, com base nas informações 

do SIAFI
52

 gerencial, entre 2008 e 2015, o crescimento nominal de recursos para a 

Assistência Estudantil chegou a mais de 400% - a ação 4002 representa o 3° maior orçamento, 

ficando atrás somente das ações de REUNI. 

Esse conflito permanente entre repasse e demanda das ações de Assistência Estudantil 

agrava-se também pelo fato da complexidade que envolve o cálculo do recurso a ser destinado 

à UFBA e compromete o acompanhamento, por parte da sociedade e, em especial, dos 

estudantes da universidade, dos recursos para custeio dos programas e auxílios na PROAE. 

Mais ainda: expõe a necessidade de construção de um dispositivo que estabeleça, de fato, uma 

política de Assistência Estudantil que confira maior clareza e solidez, a fim de assegurar a 

continuidade das ações na universidade, ampliando sua defesa e, consequentemente, 

contribuindo para o seu fortalecimento. No quadro de repasses financeiros, a seguir, de forma 

sintética, está ilustrado o percurso dos fundos para custeio da Assistência Estudantil e os 

critérios associados ao repasse de recursos: 
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 Relatório de Gestão 2010 (PROPLAN/UFBA). 
51

 Relatório de Consolidação dos Resultados das Gestões do Plano Nacional de Assistência Estudantil, realizado 

entre 2015 e 2016, em 58 universidades públicas federais. 
52

 Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal que consiste no principal instrumento 

utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do 

Governo Federal. Disponível em <http://www.stn.fazenda.gov.br/SIAFI>. Acesso: 25 nov. 2018. 
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Quadro 13 – Financiamento da Assistência Estudantil e composição da Matriz PNAES 

Fonte: Machado (2017). Sistematização própria.
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 De acordo com Machado (2017), dentro do Orçamento Anual está a ação 4002, cujos 

recursos destinam-se à Assistência ao Educando de Ensino de Graduação. Os recursos 

alocados neste código atendem, além do PNAES, mais dois programas, o INCLUIR e o 

Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES
53

), dentro de limites 

estabelecidos pela chamada Matriz PNAES, sendo a instituição autônoma no processo de 

direcionamento dos valores. 

 A Matriz PNAES vai orientar a destinação dos recursos a partir de cálculos que 

consideram dois índices: Estudante equivalente e o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). No primeiro índice, são considerados na fórmula de cálculo, critérios como número de 

diplomados, duração média do curso, coeficiente de retenção, dentre outros; no segundo 

índice, segundo a autora, o objetivo foi “o de oferecer um contraponto ao Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. O 

IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano, abrangendo os 

indicadores saúde, educação e renda” (MACHADO, 2017, p. 245). 

 Como é possível deduzir do estudo sobre os recursos para Assistência Estudantil, o 

Fundo Público é, portanto, uma arena permanente de disputas no Brasil. Os autores são 

unânimes em sinalizarem para o fato de que os recursos destinados à Assistência Estudantil 

estão suscetíveis a uma redução, embora já insuficientes na cobertura dos estudantes que 

demandam a Assistência Estudantil, como parte do processo de desmonte das políticas 

sociais: os efeitos são evidenciados na seletividade do PNAES, cabendo ao órgão executor a 

tarefa árdua de seleção dos mais necessitados dentre o conjunto dos necessitados. 

 Souza (2016, p. 77) ressalta a Assistência Estudantil como dimensão assistencial da 

Política de Educação, bem como o comprometimento da categoria de assistentes sociais, 

envolvida no amadurecimento das discussões sobre o PNAES. Ao mesmo tempo em que 

destaca, com preocupação, a centralidade da concessão de bolsas e auxílios financeiros, ao 

invés do investimento em aparato próprio de fornecimento de alimentação e residência, fato 

que contribui para “o reforço no mercado, no individualismo e no consumo”. Para a autora, 

esse cenário cria as condições para o surgimento de uma falsa sensação de inclusão, 

distorcendo o sentido da Assistência Estudantil e obscurecendo as relações de classe (MOTA, 

2008 apud SOUZA, 2016). 
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 Voltado para os estudantes do PEC-G, o programa concede o valor de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois 

reais) aos estudantes matriculados nas IFES, vinculados ao PEC-G e com bom desempenho acadêmico, haja 

vista muitos serem oriundos de países pobres. Ver: Relação das instituições federais de ensino superior 

participantes do PROMISAES <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/Promisaes/ifes.pdf>. Acesso: 29 nov. 

2018. 
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Considerando o tempo histórico, a realidade, as mudanças sociais, políticas e 

econômicas, o exercício profissional do assistente social na atenção ao estudante 

assume-se uma nova roupagem de atuação profissional no ensino superior. Baseada 

na perspectiva do direito constitui-se na principal requisição feita aos assistentes 

sociais inseridos nas universidades e institutos federais, embora ainda estejam 

presentes traços do pensamento conservador e da lógica mercadológica que são 

conduzidas as políticas sociais (SOUZA, 2016, p. 80). 
  

 Cislaghi e Silva (2012, p. 508) são taxativas ao destacar a indissociabilidade da luta 

em defesa e pela ampliação da educação pública com a consolidação das ações de 

permanência dos estudantes. Embora reconheça os avanços conquistados no provimento das 

condições objetivas, as autoras defendem que: 

[...] não se pode perder de vista a perspectiva da universalidade no compromisso da 

assistência estudantil como direito, a partir de equipamentos coletivos com a 

participação democrática dos estudantes na gestão, garantindo a autonomia 

universitária na utilização dos recursos e recursos suficientes para as necessidades 

locais. Abrir mão disso é cair no canto da sereia do neoliberalismo, o que 

estrategicamente enfraquece a perspectiva de direito à educação e fortalece o 

discurso privatizante dos opositores da universidade pública. 

 

 Desta forma, orientado pela dimensão ético-política, o assistente social tem um campo 

muito fértil de atuação, em especial no plano educativo, haja vista a necessidade de 

fortalecimento da Assistência Estudantil, frente a uma conjuntura desafiadora e hostil à sua 

consolidação, que expressa também os desafios dentro da profissão.  

 Nas palavras de Mioto e Nogueira (2013, p. 68): 

A conformação da proteção social acontece condicionada pelos processos sociais em 

curso num determinado momento histórico e também pela maneira como o 

profissional configura e viabiliza suas ações. Ou seja, depende: da matriz teórico-

metodológica, particularizada no campo específico da ação, a qual lhe dá 

direcionalidade; da forma como interpreta as demandas postas pelos seus usuários, e 

do conhecimento estruturado da natureza e do conteúdo das ações profissionais 

necessárias para a consecução dos objetivos profissionais. São aspectos sempre 

vinculados, no campo da política social, às possibilidades de conformação da 

proteção social, que requerem outros desdobramentos, relacionados tanto ao 

conteúdo das ações como ao conhecimento acerca do conjunto de instrumentos e 

técnicas necessários para a abordagem dos sujeitos de intervenção que colocam o 

projeto profissional em movimento.  

 

 Isso requer uma prática cada vez mais qualificada e a inserção do profissional no 

planejamento e na gestão das políticas sociais. É fundamental ao assistente social a 

capacidade de articular conhecimentos, sem perder de vista o comprometimento da profissão 

com a perspectiva do direito, a fim de construir um posicionamento firme e embasado da 

realidade e seus múltiplos determinantes. 
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3.3 DEFESA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS NOS 

PROGRAMAS UFBA 

 

 

 Embora tenham assumido contornos específicos e, por vezes, divergentes da noção de 

direito que preconizam nos dias de hoje, indiscutivelmente, a Assistência Estudantil e as 

Ações Afirmativas na UFBA conquistaram um lugar de destaque como áreas estratégicas para 

a construção de uma universidade democrática, assegurando as condições de permanência e 

inclusão social pela Educação Superior tanto aos estudantes em vulnerabilidade 

socioeconômica, quanto à população negra, em especial, rompendo com o perfil elitista que 

imperou na história da formação da universidade baiana. 

Esse processo é resultante, como já foi visto, de uma série de transformações no plano 

político, econômico e social no Brasil, impulsionadas na última década, em conjunto com o 

direcionamento institucional da UFBA, sempre voltada para o fortalecimento da universidade 

como um espaço de convivência e de valorização da diversidade, do elemento humano, das 

ciências e das artes. 

Não se pode perder de vista que a universidade, ao incorporar tradicionalmente à sua 

estrutura as ações de assistência ao estudante, coloca-se de maneira vanguardista na defesa e 

na implementação das Ações Afirmativas, ao perceber e absorver as demandas sociais, 

ampliando e adequando sua estrutura, consciente da relevância do seu papel na sociedade 

baiana e brasileira: 

As últimas décadas trouxeram implicações profundas, do ponto de vista 

macroeconômico e social, afetando diversas esferas e instituições. A universidade 

não escapou a essas tensões e mudanças contemporâneas, que envolvem a sociedade 

como um todo, e, como seria de se esperar, atravessaram seu muros afetando 

também sua estrutura e relações com sua população [...] Pensar a universidade hoje é 

pensar a contemporaneidade e as relações estreitas que esta possui com 

macroestruturas e com nosso cotidiano (LOPEZ; SAMPAIO, 2011, p. 72 e 85). 

 

 Para Nery et al (2011, p. 99 e 112), as críticas às Ações Afirmativas e de reserva de 

vagas sempre se fizeram presentes, dividindo opiniões sob várias justificativas e defende que, 

apesar das questões suscitadas, essas propostas trouxeram um novo olhar para as demandas 

dos jovens brasileiros, “sempre marcadas pelo equívoco de serem planejadas para dar conta 

de um segmento da população potencialmente perigoso ou propenso à violência” e arremata 

ao considerar Ações Afirmativas e de assistência ao estudante como “vetor de transformação 

da realidade dos estudantes da UFBA, propiciando novas discussões sobre a inclusão de 

jovens de origem popular na educação superior”. 
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 As Políticas de Ações Afirmativas são de grande relevância por tratar-se de 

“mecanismo social com características ético-pedagógicas”, ou seja, é a percepção do direito a 

diferença e o reconhecimento das limitações das políticas sociais que tendem a não considerar 

as particularidades de determinados grupos sociais “permitindo a perpetuação da desigualdade 

de direitos e oportunidades”: é a defesa de Silvério (2007, p. 21 e 22) que arremata ao afirmar 

que: 

No plano político, os programas de ação afirmativa resultam da compreensão cada 

vez maior de que a busca de uma igualdade concreta não deve ser mais realizada 

apenas com a aplicação geral das mesmas regras de direito para todos. Tal 

igualdade precisa materializar-se também através de medidas específicas que 

considerem as situações particulares de minorias e de membros pertencentes a 

grupos em desvantagem.  

 

 A noção de equidade está implícita no trecho acima e as Ações Afirmativas 

contribuem para materialização deste entendimento, sendo importante não apenas a 

preservação das ações neste âmbito, mas o acompanhamento e a discussão constante, de 

maneira transparente, envolvendo a sociedade civil, “evitando que tais intervenções 

acumulem vícios ou gerem novas injustiças sociais” (PAIXÃO, 2006, p. 144). 

 É possível perceber, em números, a importância das ações no âmbito da Assistência 

Estudantil e das Ações Afirmativas. Como foi discutido nos itens anteriores, embora o 

montante dos recursos não acompanhe a demanda de estudantes, os repasses provenientes do 

Governo Federal foram fundamentais para ampliação das condições de acesso à UFBA, bem 

como das condições de permanência na universidade – a reafirmação do compromisso social 

da instituição da democratização do ensino superior público na Bahia. 

Em resumo, não há que se contestar a necessidade de políticas universais e de seu 

fortalecimento. Ao contrário, o fortalecimento do ensino público, universal e de 

qualidade, é um fundamento da cidadania, uma garantia de um espaço público, sem 

o qual não há possibilidade de realização de construção de uma sociedade menos 

desigual [...] Contudo, se a promoção da igualdade racial passa por escolas de 

qualidade, ela necessita também de políticas específicas. Se, como foi visto, as 

políticas universais parecem insuficientes para garantir a igualdade racial, outros 

Mecanismos devem ser mobilizados para garanti-la: políticas valorizativas, ações 

afirmativas e políticas de repressão (JACCOUD; THEODORO, 2007, p. 118). 

 

 Para os autores, as Políticas valorativas, Ações Afirmativas e políticas de repressão, 

devem articular-se com as demais políticas públicas, numa mobilização conjunta entre a 

intervenção do Estado e a atuação da sociedade civil no amadurecimento desta questão. 

 Isto posto, as mudanças no âmbito institucional da UFBA como reflexo do 

reconhecimento da importância das pautas da Assistência Estudantil e das Ações Afirmativas, 

podem ser observadas nos gráficos a seguir: 
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Quadro 14 – Gráfico da evolução no quadro de técnicos administrativos na Assistência Estudantil da UFBA 

Fonte: Relatórios de Gestão (PROPLAN/UFBA) 

 

 No quadro 14, o gráfico demonstra o crescimento do número de técnicos 

administrativos no setor responsável pela execução das ações de Assistência Estudantil da 

UFBA cresceu consideravelmente entre o início dos anos 2000 e 2006, quando é criada a Pró-

Reitoria de Assistência Estudantil – a partir deste ano, passou a contar com 83 servidores, 

sendo 9 professores, fato que até então não apareceu nos Relatórios de Gestão dos anos 

anteriores. 

Ao observar a categoria de assistentes sociais (Quadro 15), percebe-se um aumento no 

número de profissionais que atuam na UFBA, considerando todos os departamentos da 

universidade – os dados sugerem a relevância do trabalho do Serviço Social, desde os 

primeiros movimentos de estruturação da Assistência Estudantil na instituição; a fragilidade 

do vínculo empregatício a que são submetidos esses profissionais, em contratos por tempo 

determinado e sem as garantias e benefícios dos profissionais efetivos; e a ampliação do 

campo de trabalho na Assistência Estudantil, pela possível relação com o crescimento da 

demanda de estudantes nos processos seletivos para concessão de auxílio.  

Daí a necessidade de uma reflexão e um estudo mais aprofundado das condições de 

trabalho desses profissionais no ensino público federal, a partir de questões como: tempo 

médio de duração dos contratos, áreas da universidade onde são mais requisitados, rotinas 

diárias, principais atribuições, carga horária, etc., a fim de ampliar as discussões sobre a 

inserção do Serviço Social e os desafios que permeiam o trabalho profissional. 
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Quadro 15 – Gráfico da evolução no quadro de assistentes sociais terceirizados na UFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatórios de Gestão (PROPLAN/UFBA) 

 

 

 

Quadro 16 – Gráfico da evolução no número de estudantes atendidos na Residência Universitária da UFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Relatórios de Gestão (PROPLAN/UFBA) 
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 A ampliação de vagas no Serviço de Residência Universitária da UFBA (Quadro 16) 

também pôde ser observada na pesquisa, com evolução notável a partir de 2006 – sugere que 

as transformações capitaneadas pela ascensão da Assistência Estudantil ao patamar de Pró-

Reitoria, em conjunto com o REUNI, no ano seguinte, foram fundamentais para alavancar 

esses números.  

 Atualmente, a UFBA conta com 4 Residências Universitárias, sendo 3 delas parte do 

aparato da universidade e 1 sob contrato de prestação de serviço. São elas: 

 R1 – Residência no Corredor da Vitória; 

 R2 – Residência no Largo da Vitória; 

 R3 [21] – Residência Graça; 

 R3 [28] – Graça; 

 R5 – Residência Garibaldi. 

 Vale ressaltar que as Residências R3 não constam no patrimônio da UFBA, sendo 

utilizadas mediante contrato de locação, por serem de propriedade privada. 

No tocante ao número de refeições servidas na UFBA, estas também obtiveram 

crescimento expressivo (Quadro 17), porém de forma mais significativa a partir de 2012, 

ultrapassando a marca de meio milhão. Em 2005, ano do primeiro vestibular de cotas e em 

2007, com a criação do REUNI, aumentos pontuais podem ser verificados. Atualmente, a 

UFBA conta com 3 Restaurantes Universitários: Restaurante Universitário no campus de 

Ondina, com capacidade para servir 1200 refeições; o Restaurante Universitário no campus de 

São Lázaro, com capacidade para servir 600 refeições; e o Restaurante na Residência 

Universitária no Corredor da Vitória. 

Os números apontam também uma evolução no quadro de assistentes sociais (Quadro 

18) que atuam especificamente na Assistência Estudantil, com aumento relevante a partir de 

2008 e já com a então Pró-Reitoria de Assistência Estudantil em funcionamento.  

Não está explícita a natureza do vínculo empregatício desses profissionais, entretanto, 

em 2018, constam 12 assistentes sociais integrando o quadro efetivo da PROAE, como 

técnicos de referência nos auxílios e benefícios, além das atribuições ligadas à realização de 

Cadastro Geral por meio de análise documental (condicionalidade para pleitear os auxílios e 

benefícios oferecidos pela UFBA), a realização de atendimentos diários e/ou em regime de 

plantão e a criação de um banco de dados para acompanhamento da situação dos estudantes. 
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Quadro 17 – Gráfico da evolução do número de refeições servidas no campus da UFBA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Relatórios de Gestão (PROPLAN/UFBA) 

 

 

 

Quadro 18 – Gráfico da evolução no número de assistentes sociais na SEST (até 2002) e na PROAE 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      Fonte: Relatórios de Gestão (PROPLAN/UFBA); PROAE. 
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Por fim, os dois últimos gráficos relacionam-se, especificamente, com as Ações 

Afirmativas e serão analisados em conjunto: 

 

Quadro 19 – Gráfico da evolução no número de estudantes cotistas na UFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatórios de Gestão (PROPLAN/UFBA) 

 

Quadro 20 – Gráfico da evolução no número de vagas para o Programa Permanecer na UFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Relatórios de Gestão (PROPLAN/UFBA) 
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 O aumento mais expressivo foi percebido a partir dos dados relacionados ao número 

de estudantes que entraram na UFBA pelo sistema de cotas: houve o crescimento de mais de 

10 vezes em relação a 2005 e esse dado inclui não só os estudantes negros, como também 

indígenas, quilombolas e afrodescendentes (Quadro 19). 

 As vagas para o Programa Permanecer também obtiveram aumentos significativos, em 

especial entre os anos de 2014 e 2015, ultrapassando a marca de 1000 estudantes 

contemplados, logo após a criação do PNAES, o que reforça a importância dos recursos 

provenientes da Assistência Estudantil (Quadro 20). 

 Uma pesquisa realizada com 511 bolsistas do Programa Permanecer na UFBA, trouxe 

informações que ajudam a construir o perfil do estudante atendido pelo programa: a maior 

concentração de estudantes está nos cursos vinculados às Ciências Biológicas e Profissões de 

Saúde; a maioria dos estudantes tem projetos associados à modalidade Extensão Universitária; 

mais de 90% declararam-se solteiros e sem filhos; 85% dos estudantes se autodeclararam 

negros ou pardos e a maioria residente em Salvador (83%) e outro dado chama a atenção:  o 

número de mães que apresentam um nível de formação educacional mais elevado, se comparado 

aos pais desses estudantes. Os autores do estudo reconhecem a relevância do programa, ao mesmo 

tempo em que são categóricos ao defenderem (NERY ET AL, 2011, p.112): 

[...] a necessidade de um maior aprofundamento no estudo dessas populações, 

trazendo nova compreensão sobre as experiências dos estudantes de origem popular 

e as principais dificuldades enfrentadas, bem como trazer à tona suas experiências de 

superação dessas barreiras e entraves ao seu pleno desenvolvimento. Conhecer o 

impacto dos programas de assistência estudantil e monitorá-los de forma constante é 

tarefa importante, tanto para a gestão da universidade, quanto para a pesquisa 

acadêmica. 

 

 Ademais, os números demonstram que embora as polêmicas no tocante à 

implementação das Ações Afirmativas e dos desafios que cercam a consolidação da Política 

de Assistência Estudantil, o seu alcance e seus reflexos provocaram transformações profundas 

no ambiente da UFBA e devem ser mantidas e defendidas por toda a comunidade acadêmica, 

haja vista o seu caráter inclusivo e o enriquecimento cultural, político e social que promove na 

universidade – essa que apreendendo o movimento da realidade, compeliu-se a reestruturar 

seus departamentos e ampliar seu compromisso frente à necessidade imposta por esse novo 

público cada vez mais demandante de ações que fomentem uma formação profissional e 

humana, articulada ao saber técnico e cultural que solidifique um exercício profissional 

propositivo e qualificado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 A Assistência Estudantil, estruturada no campus de Salvador da UFBA, em mais de 

cinco décadas de existência, prossegue numa trajetória ascendente, no que diz respeito às 

condições de permanência do estudante na universidade, para além do provimento das 

condições materiais e objetivas, mas entendendo-a como um conjunto de ações articuladas que 

não podem prescindir das Ações Afirmativas. 

 Por meio do resgate histórico que buscou reconstruir os rumos das ações de assistência 

ao estudante no Brasil e na Bahia, foi possível perceber o percurso irregular da Assistência 

Estudantil, até chegar ao patamar de reconhecimento de sua importância, por parte do Estado 

brasileiro: embora com avanços relevantes, a exemplo da criação do PNAES, ainda persegue 

sua consolidação como Política Pública, diante de uma conjuntura de crise econômica, com 

reflexos no campo político e social e com consequências inevitáveis no custeio das políticas 

sociais. 

 A pesquisa suscitou reflexões sobre a atuação do assistente social no campo da 

Educação Superior e os desafios colocados ao Serviço Social, cuja prática deve rechaçar toda e 

qualquer percepção imediatista que impeça a apreensão da realidade e suas múltiplas 

determinações, ao mesmo tempo em que o profissional apercebe-se diante de inúmeros 

tensionamentos e obstáculos ao seu trabalho profissional, dentre os quais, a fragilidade dos 

vínculos empregatícios e escassez de recursos para subsidiar as ações de Assistência Estudantil. 

 O trabalho evidenciou, em primeiro lugar, as dificuldades relacionadas à construção do 

percurso histórico da Assistência Estudantil na UFBA: as informações estavam fragmentadas, o 

que requereu uma maior aplicação e prudência, no sentido de criar um encadeamento lógico dos 

acontecimentos ocorridos na universidade, prevenindo distorções, a partir do cruzamento dos 

dados e checagem da procedência dos mesmos – diferentemente da trajetória da Assistência 

Estudantil no Brasil, que conta com farta documentação, em especial na pós-graduação strictu 

sensu, abordagens em artigos científicos e anais de eventos. 

 As discussões relacionadas às Ações Afirmativas apontam também para a importância 

de uma interação entre as políticas universais e específicas: as políticas públicas no Brasil 

podem e devem articular essas dimensões, reconhecendo a responsabilidade de expandir o 

alcance da ação governamental, sem prescindir de olhar de maneira particular para os grupos 

mais vulneráveis. Fomentar o debate sobre as Ações Afirmativas e fortalecê-las auxilia na 
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construção de uma universidade democrática, tornando-a acessível, combatendo a exclusão e a 

desigualdade. 

 É importante destacar a utilização dos Relatórios de Gestão da UFBA: fontes de 

informação preciosas para a reconstrução do percurso da Assistência Estudantil na 

universidade, mostrando a riqueza da evolução gradativa das ações neste âmbito, bem como as 

a existência de rico acervo sobre o progresso do Ensino Superior na Bahia. A análise da 

biografia dos Reitores que passaram pela instituição trouxe contribuições que ajudaram na 

compreensão das ações de assistência ao estudante, sempre presente na agenda institucional 

desde os primórdios da UFBA, ainda que de maneiras distintas em períodos específicos. 

 Ressalte-se, no que diz respeito aos recursos da Assistência Estudantil, o conflito de 

informações sobre os repasses para custeio das ações nos documentos governamentais. Nesse 

trabalho, os dados fornecidos pelo relatório elaborado pela CGU prevaleceram nessa discussão, 

haja vista o grau de confiabilidade da instituição do governo, comprometida com o combate à 

corrupção e a transparência. A questão dos recursos para o PNAES também suscita incertezas 

sobre o futuro do programa, após a aprovação do congelamento de gastos públicos pelos 

próximos 20 anos (PEC 241/2016) com vistas à diminuição da dívida pública, o que causa 

preocupação com o impacto nas políticas sociais, o que pode levar a reiteração da seletividade e 

da focalização, uma discussão muito pertinente para futuros estudos. 

 O trabalho trouxe contribuições no campo crítico e investigativo, fundamentais no 

processo formativo, orientado pelo projeto ético-político da profissão, que desafia o 

profissional em formação a estabelecer mediações que desvelem a realidade para além de uma 

prática puramente racional, repetitiva, imediata, acrítica e a-histórica. Reforça a necessidade 

de constante aprimoramento, leitura e pesquisa, em especial, no espaço do serviço público 

federal – regido por legislações e rotinas específicas, diferente da esfera privada.  

A convivência com os estudantes e suas demandas expressou a importância do 

fortalecimento do programa, tendo em vista que a Assistência Estudantil coloca-se na posição 

de garantia da permanência do Ensino Superior, através da promoção de condições não apenas 

materiais (alimentação, transporte ou moradia, por exemplo), mas de apoio psicossocial e 

investimento em aparato próprio de assistência (restaurante e residências), por exemplo, 

visando uma estrutura adequada para o desenvolvimento pleno da capacidade do estudante, 

comprometido, implicitamente, em usufruir do espaço da universidade e das oportunidades 

ofertadas pelas ações, como sujeito ativo no processo de aprendizado, consolidando os valores 

de cidadania, fortalecendo o papel social e a credibilidade da instituição. 
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Ao assistente social, cabe buscar qualificação contínua: Historicamente, o profissional 

ocupou o lugar de execução das políticas, mas vem sendo demandado para o trabalho nas 

instâncias de planejamento e avaliação, requerendo uma postura firme e solidez de 

conhecimentos que serão valiosos nas discussões com gestores e com a sociedade civil na 

defesa do programa.  

Da mesma forma, os órgãos de execução da Assistência Estudantil, como a PROAE, 

têm a responsabilidade de aprimorar constantemente seus mecanismos de acompanhamento 

discente e suas rotinas internas, no melhor interesse do estudante, bem como a construção de 

levantamentos periódicos, que relevem o perfil discente que demanda os auxílios na 

instituição.  

Destarte, o campo de estágio na Assistência Estudantil constitui-se em um espaço 

bastante profícuo para reflexão e desenvolvimento do estudante de Serviço Social, na medida 

em que proporciona o contato com a população usuária, demandando a articulação de 

conhecimentos em gestão de política social, pesquisa social e comprometimento com a 

dimensão do direito, direcionado pelo projeto ético-político da profissão: tríade valiosa e 

indispensável na luta para a consolidação da Assistência Estudantil como política pública no 

Brasil. 
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ANEXO A 

 

CAPA DO EXEMPLAR 
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TRANSCRIÇÃO DA REPORTAGEM:  

Estudantes que vão receber auxílio: UBa 

 

 

JORNAL A TARDE 

ANO 53 – Ed. 17.532 – p. 13 
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O Diretório Central dos Universitários distribuiu a relação dos estudantes que foram 

contemplados com auxílio de manutenção, durante os meses de janeiro e fevereiro, quando 

serão fechados as residências e restaurante universitário.  

Os auxílios variam de 40 mil a 20 mil cruzeiros, levando-se em consideração o estudo 

para cada caso. Os pagamentos são realizados a partir do dia dez do corrente mês através do 

Departamento de Assistência ao Estudante da Universidade da Bahia.  

São os seguintes os universitários que receberão auxílio de 40 mil cruzeiros: (Nomes 

dos estudantes contemplados). 

Os universitários abaixo relacionados receberão 25 mil cruzeiros com direito a almoço 

e jantar no Hospital das Clínicas: (Nomes dos estudantes contemplados). 
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ANEXO B 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA REPORTAGEM: 

Nôvo sistema de assistência aos universitários bahianos 
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Ano 53 – Ed. 17.557 – p. 03 

03/02/1965  

 

 

 

Falando sobre assistência ao universitário bahiano, problema cuja solução o reitor da 

universidade colocou como uma das suas principais metas – o professor Miguel Calmon 

declarou que os efeitos apontados por uma pesquisa realizada foram o excesso de 

burocratização, paternalismo e desperdício de verbas. 
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Discorrendo sobre a burocracia, disse o reitor Miguel Calmon que ela se caracterizava 

pela existência de uma máquina extremamente dispendiosa que deixava de atender 

precisamente aos estudantes mais necessitados, contemplando somente àqueles que 

exigências formais sem controle ou comprovação acentuando: 

– Não havia, no Departamento de Assistência ao Estudante, uma discriminação clara de 

funções e, o que é pior, fazia-se sentir a ausência de um técnico em Serviço Social, capaz de 

compreender e aferir as verdadeiras necessidades do universitário. O sistema existente viciava 

– aduziu o reitor – do mesmo passo, o órgão e o assistido, criando, neste último, reflexos anti-

pedagógicos de dependência e passividade. A universidade e o corpo estudantil defrontavam-

se como coletividades quase antagônicas. Veja-se o caso das bolsas. Para atender a um 

número cada vez mais numeroso de estudantes que reclamavam auxílio da reitoria, chegou-se 

ao extremo de pulverizar disponíveis em insignificantes auxílios de Cr$ 5000 e até Cr$ 1500 

aos quais se dava, pomposamente, o nome de bolsas. 

 

Política de clientelas 

 

Disse ainda o reitor que essas bolsas eram concedidas mediante política de 

clientelismo, que operava nos próprios organismos estudantis e de todo inadequada à seleção 

dos mais carentes de ajuda, aduzindo: Nas residências e no restaurante universitários, o 

estudante considerava-se apenas credor de favores e nunca participante e responsável na 

administração e na boa ordem dos serviços. 

 

Diretrizes e metas gerais 

 

Continuando, afirmou o professor Miguel Calmon: - “Constatadas essas deficiências e 

essas deformações, chegou essa reitoria a conclusão de que se impunha uma reformulação do 

problema de assistência ao estudante, com a implantação de um novo sistema. A orientação 

básica adotada – disse o reitor – concentrou-se na modificação da filosofia assistencialista até 

aqui predominante e na transformação dos órgãos executores, dotando-os de recursos técnicos 

e financeiros e colocando-os no alto escalão administrativo reclamado por suas finalidades”. 

Acentuou que já foi constituída uma comissão com a finalidade de fixar metas a curto, médio 

e longo prazo, para reestruturação de todo o sistema. 
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No que toca às bolsas, disse o reitor que elas através do novo sistema representavam 

um estímulo ao estudo e a creatividade. O financiamento visa atender deficiências sociais e 

econômicas que prejudicam e reduzem a produtividade do universitário. 

Em relação ao quantum de ajuda de qualquer tipo foi adotada uma unidade básica, 

real, cujo valor será fixado anualmente e que corresponda a ¼ do custo médio de moradia e 

alimentação em Salvador. 

 

Assistência, restaurante e residências 

 

Fazendo uma explanação final sobre o novo sistema, adiantou que a assistência 

comumente prestada abrange três peças principais: O Fundo de Ajuda ao universitário, o 

Conselho de Vida Estudantil Universitária e o Departamento de Vida Universitária. 

– O atual departamento de Assistência ao Estudante – disse – sofreu total remodelação e 

passará a chamar-se Departamento de Vida Universitária. Será o executor de normas traçadas 

pela Comissão, dotado de recursos financeiros e elementos técnicos indispensáveis. 

Compreende vários serviços que visa criar uma atmosfera de inciativa, autonomia e dignidade 

para o estudante necessitado. Terá um serviço social, em serviço de residência, um de 

recreação e esporte, um de alimentação, uma cooperativa, além de serviços médicos, 

odontológicos, farmacêutico e enfermagem, já existentes. 
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ANEXO C 

 

CAPA DO EXEMPLAR 
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TRANSCRIÇÃO DA REPORTAGEM: 

Nova política de assistência ao universitário baiano 

 

 

JORNAL A TARDE 

Ano 53 – Ed. 17.767 – p. 17 

15/10/1965  

 

Tendo em vista ser a universidade, atualmente, uma das questões decisivas na 

problemática do desenvolvimento econômico-social do país – desde que nela se deve formar 

os quadros que o sustentem, dirijam e impulsionem – a Reitoria da Universidade da Bahia 

vem adotar uma nova política com relação ao estudante, procurando, dentro desta orientação, 

solucionar os problemas que enfrenta. 

O Reitor Miguel Calmon, em recente exposição feita ao corpo discente da 

Universidade da Bahia, disse que a pobreza e o subdesenvolvimento regionais se, de um lado 

impõe uma ênfase particular à questão da ajuda aos estudantes, que foram um grupo 

numeroso, por outro suscita a necessidade de se fixarem as responsabilidades que assume o 

estudante universitário com a comunidade e a própria universidade. 

 

Levantamento 

 

A fim de fazer um levantamento dos problemas que envolvem a assistência ao 

estudante, a reitoria contratou, recentemente, um sociólogo – Prof. José Artur Rios – que após 

entrevistas com os universitários nas residências, nos restaurantes e em outros serviços 

assistenciais mantidos pela universidade, apresentou um relatório revelando a „existência de 

uma situação insustentável e, em vários aspectos, degradante‟. 

Na exposição que fez aos estudantes, diz o Reitor Miguel Calmon, as queixas contra o 

sistema então vigente eram generalizadas. As denúncias de irregularidades, muitas 

comprovadas, bastante graves. O descontentamento quase sistemático. 

A maioria dos comensais do restaurante reclamava contra as filas intermináveis e a 

falta de cuidados no preparo das refeições. Muitos alegavam que muito raramente conseguiam 

almoçar ou jantar, pois tinham que devolver os pratos quase intactos. E criticava-se, com 

veemência, os critérios de seleção dos frequentadores, pois até mesmo estudantes, possuidores 

de carros particulares e outros com ordenados de mais de 200 mil cruzeiros mensais, 

favoreciam-se do restaurante, em detrimento do realmente necessitado. 
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Críticas semelhantes, ainda mais graves incidiam sobre as residências – „Há muita gente lá – 

denunciava-se – que tem recursos e quem realmente precisa da vaga não consegue‟. Mais 

adiante, diz o Reitor Miguel Calmon: 

- “Os financiamentos concedidos com o pomposo nome de „bolsas‟ em sua maioria de Cr$ 

1.500 a Cr$3.000 mensais, pagos irregularmente e com atraso, embora absorvendo uma verba 

de 28 milhões, constituíam justos motivos de escândalos e descontentamento, pois eram, além 

de totalmente deficientes, atribuídos sem maior investigação sobre necessidades reais dos 

beneficiários. Para obtê-los, bastava, muitas vezes, que o candidato tivesse influência junto a 

determinados diretórios, criando-se, assim, um regime de clientela de política estudantil. As 

queixas incidiam, também, sobre a assistência médico-odontológica e a ausência de outros 

serviços, como o de fornecimento de livros-texto, a preços mais acessíveis”. 

 

Clientelismo e demagogia 

 

– “Na análise dos dados – ressaltava – prossegue o Reitor Miguel Calmon – o caráter 

clientelista, muitas vezes demagógico do sistema e as deformações que ele criava no espírito 

do próprio estudante, ademais submetido aos efeitos devastadores de uma política 

demagógica, de formação de clientelas eleitorais e partidários que, até pouco, vicejava no 

país”. Mais adiante afirma: 

– “Embora criticados, muitas vezes, acertadamente, os aspectos mais aberrantes do sistema 

comandado pelo antigo Departamento de Assistência ao Estudante, a quase totalidade dos 

universitários entrevistados via a questão unicamente dos ângulos dos serviços que deveria 

receber e jamais dos seus deveres com ela e com a comunidade. O estudante universitário via-

se com direitos especiais, mas sem deveres maiores que de qualquer outro cidadão em que 

não investe na comunidade, tantos e tamanhos recursos para educação. Aceitar semelhante 

concepção seria acentuar privilégios de todo incompatíveis com as aspirações nacionais a uma 

sociedade autenticamente democrática”. 

 

Novo sistema 

 

Firmado em tais diretrizes, a Reitoria constituiu uma Comissão integrada de 

professores e com a participação do Presidente do Diretório Central de Estudantes – de acordo 

com as pesquisas formuladas pelo Prof. José Artur Rios – formular um novo sistema de 

Assistência ao Estudante. 
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Após diversas reuniões e análises dos problemas, a Comissão estabeleceu as bases de 

um sistema de vida social universitária, através do qual se busca atender as necessidades dos 

mais carentes de recursos e integrar, socialmente, o estudante na universidade. 

O novo sistema se baseia em três elementos: O Conselho Social de Vida Universitária, 

o Fundo de Ajuda aos Universitários e o Departamento Social de Vida Universitária. 

O Conselho é o órgão deliberativo que orienta a política geral da universidade no setor 

estudantil, principalmente, no que se refere à aplicação e movimentação do Fundo de Ajuda a 

ser constituído com os próprios recursos da UBa., donativos de entidades públicas e privadas 

e contribuições individuais. O Departamento Social de Vida Universitária é o órgão 

executivo, enfeixando as atribuições do antigo DAE (serviços de residência, restaurante, 

concessões de empréstimos e bolsas), supervisionando, atualmente, os serviços médico-

odontológicos e de orientação vocacional, além de abrir novas frentes de atividades. Entre 

essas, estão o Esporte, a Cooperativa de Universitários e o serviço de colocação e emprego 

para os estudantes. 

A Universidade da Bahia introduziu, também, o sistema de pagamento pelo estudante, 

depois de formado, dos financiamentos que receber. Tal medida, segundo o Reitor Miguel 

Calmon, foi adotada encarando-se dois objetivos: um, de retirar, ao estudante assistido pela 

Universidade, a situação de simples pensionista do Estado e outro de vinculá-lo, depois de 

formado, à Universidade, ajudando-a para que possa encarregar-se do financiamento de novos 

estudantes carentes de recursos econômicos necessários. O pagamento do total de 

financiamento recebido far-se-à sem juros, a partir do quarto anos depois da formatura, 

durante um prazo correspondente a duas vezes o tempo em que foi financiado como 

estudante. Haverá – segundo o novo sistema – apenas um reajustamento de acordo com o 

„módulo‟ vigente no início do pagamento. Dessa forma, se o estudante recebeu um total de 60 

módulos, durante três anos, pagará quatro anos depois de formado 60 módulos, divididos pelo 

período de seis anos e de acordo com o valor do módulo no início do pagamento. 

Como os módulos são fixados em relação ao salário mínimo o seu valor, à época do 

início da quitação, jamais excederá a quinta parte do salário mínimo.  

 

Exemplificando: 

Suponha-se que um estudante que tivesse se beneficiado com o atual sistema de 

financiamentos a partir de 1959, e que tenha se formado em 1961 recebendo, mensalmente, o 

máximo de auxílio: cinco módulos (restaurante, residência e transporte). Teria recebido, em 
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cada ano, 60 módulos e, no período, um total de 180. Correspondendo o módulo a um quinto 

do salário mínimo vigente, em cada um desses anos, teria recebido: 

 

ANO SALÁRIO MÍNIMO MÓDULOS 
TOTAL ANUAL 

(60 módulos) 

1959 Cr$ 4.500 Cr$ 900 Cr$ 54.000 

1960 Cr$ 4.500 Cr$ 900 Cr$ 54.000 

1961 Cr$ 7.200 Cr$ 1.450 Cr$ 77.400 

 Cr$ 185.000 

 

 Quatro anos depois de formado, esse estudante iniciará sua quitação com o Fundo 

Social de Vida Universitária – portanto, este ano, quando o módulo está fixado em Cr$10.000. 

Então pagaria 180 módulos × 10.000 cruzeiros, ou sejam, 1.800.000 cruzeiros, mas num 

prazo de seis anos (72 meses). Pagaria, deste modo, 25 mil cruzeiros mensais ou 300 mil por 

ano, o que representaria, no máximo e só no início do pagamento, cerca de dez por cento do 

salário mais modesto de qualquer profissional de nível universitário.



 

 


