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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho situa-se no campo das políticas sociais e educacionais de nível superior e 

visa analisar a política de assistência estudantil e sua materialização (abrangência e 

efetividade) na Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, antes e depois do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Concomitantemente serão considerados os 

benefícios que essas ações proporcionaram para a permanência, redução da evasão e vivência 

acadêmica dos graduandos da UNIFEI, já que esta pesquisa encontrará suporte em um estudo 

de caso na UNIFEI – situada no sul de Minas Gerais. A escolha do campo de pesquisa se deu 

por motivo da minha experiência laborativa nessa instituição e que me colocou em contato 

com o tema, gerando diversos questionamentos e a necessidade de construção de respostas a 

tais indagações.  

Ratifico, assim, que o interesse pelo tema aqui abordado surgiu, principalmente, em 

decorrência de minha experiência profissional na Universidade Federal de Itajubá enquanto 

assistente social, pois fui convidada, logo no primeiro ano, em 2006, a atuar junto à 

Coordenação de Assistência Estudantil1, órgão vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. Eu, 

contudo, estava lotada no Departamento de Pessoal, órgão vinculado à Pró-Reitoria de 

Administração, desenvolvendo também ações na área da saúde do servidor. Naquele momento 

eu era a única assistente social na universidade e deveria dividir minhas 40 horas de jornada 

de trabalho semanais entre atividades vinculadas à assistência estudantil e aquelas voltadas à 

saúde do servidor público lotado na instituição.  

A Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI – está situada na cidade de Itajubá, no 

sul de Minas Gerais, e possui um campus avançado em Itabira. A instituição foi fundada em 

1913, tendo sido a décima escola de engenharia a ser criada no país. Foi inicialmente 

denominada Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá – IEMI, passando por outras 

mudanças ao longo da sua existência. Seu nome foi alterado por algumas vezes ao longo da 

sua história e sua criação se deu graças ao empenho do advogado Theodomiro Carneiro 

Santiago. O IEMI foi responsável pela formação de diversos profissionais especializados em 

sistemas energéticos com consequente contribuição, especialmente, em nível nacional.  No 

ano de 1936 passou a ser chamado de Instituto Eletrotécnico de Itajubá e, em 1956, tornou-se 

uma instituição federal. Em 1968 passou a ser chamada de Escola Federal de Engenharia de 

                                                           
1 A Coordenação de Assistência Estudantil era um setor vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da 

UNIFEI. 
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Itajubá – EFEI. É também em 1968 que ocorre a divisão do curso de graduação original em 

dois cursos: de Engenharia Elétrica e de Engenharia Mecânica. Também se criam, nesse 

mesmo ano, os primeiros três cursos de pós-graduação, mestrados nas áreas de: Engenharia 

Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Biomédica. Somente aos dois primeiros foi dado 

prosseguimento. No ano de 1998, buscando atender à demanda nacional, a UNIFEI iniciou 

sua expansão, criando sete novos cursos, voltados, na sua maior parte, para a área de Exatas, 

e, posteriormente, mais dois: Física/Licenciatura e Física/Bacharelado. Em 2002, no governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso, por meio da sanção da Lei Federal nº 10.435, a 

EFEI foi transformada em universidade, passando a ser chamada de UNIFEI – Universidade 

Federal de Itajubá. Ela é considerada a primeira universidade tecnológica do país e conta hoje 

com aproximadamente 420 servidores técnico-administrativos, 372 docentes e 3.400 alunos, 

distribuídos entre os campi de Itajubá e de Itabira. Oferta hoje 26 cursos de graduação no 

Campus de Itajubá2, 9 cursos de graduação em Itabira3, 1 curso de graduação à distância 

(Física/Licenciatura), e também 19 cursos de pós-graduação lato sensu
4 e 10 cursos stricto  

sensu (mestrado e doutorado)5. Essa expansão é, de certa forma, recente, pois até 1997 a 

universidade ofertava somente dois cursos de graduação: Engenharia Elétrica e Engenharia 

Mecânica. O início dessa expansão precede o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

                                                           
2 Cursos de graduação - Campus de Itajubá: Administração, Biologia/Licenciatura, Ciência da 

Computação, Ciências Atmosféricas, Engenharia Ambiental, Engenharia de Bioprocessos, 
Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Energia, Engenharia Hídrica, Engenharia de 
Produção, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica Aeronáutica, 
Engenharia Química, Física/Bacharelado, Física/Licenciatura, Matemática/Bacharelado, 
Matemática/Licenciatura, Química/Bacharelado, Química/Licenciatura, Sistemas de Informação, 
Engenharia da Energia. 

3 Cursos de graduação - Campus de Itabira: Engenharia Ambiental e Energética, Engenharia da 
Computação, Engenharia da Mobilidade, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 
Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Saúde e Segurança, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica. 

4 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu:  
- Especialização em Informática Empresarial, Qualidade e Produtividade, Engenharia de Sistemas 

Elétricos, Engenharia Web, Proteção de Sistemas Elétricos, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
Pequenas Centrais Hidrelétricas, Design Instrucional (educação à distância), Gestão de Pessoas e de 
Projetos Sociais (educação à distância). 

- MBA em Gerência da Produção, Engenharia Econômica Avançada, Gestão Estratégica Empresarial, 
Pesquisa Operacional, Desenvolvimento Habilidades Gerenciais, Contabilidade e Custos, Sistemas 
de Informação Gerencial, Gestão de Recursos Humanos, Finanças Corporativas, Marketing 
Empresarial, Logística Empresarial, Cenários Macroeconômicos. 

5 Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: 
- Mestrado: Ciência e Tecnologia da Computação, Engenharia da Energia, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física e Matemática Aplicada, Materiais para 
Engenharia, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

- Doutorado: Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica. 
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e Expansão das Universidades Federais – REUNI – e ganha força com a implantação desse 

programa em 2008.  

Considerando a expansão que a UNIFEI vem sofrendo desde 1998 e, em especial, o 

recente e crescente aumento de vagas e de cursos, orientados pelo REUNI, mais alunos de 

baixa renda passaram a ter acesso à universidade pública, demandando algumas ações na área 

de assistência estudantil que até o ano de 2004 não haviam sido implementadas na UNIFEI.  

Em 2005 foi criada, na UNIFEI, a Coordenadoria de Assistência Estudantil – CAE e 

passaram a ser concedidas, por esse setor, as Bolsas Trabalho. Nos três primeiros anos da 

assistência estudantil na UNIFEI, o financiamento dessas bolsas era proveniente do 

orçamento geral da universidade e também do Programa Garanta um Futuro – PGF. Esse 

programa foi criado a partir da iniciativa da reitoria em parceria com a Associação dos 

Diplomados da UNIFEI, objetivando zelar pela formação dos futuros engenheiros. O PGF 

tem sido mantido por ex-alunos da UNIFEI por meio de doações em valores com o intuito de 

custear os estudos de graduandos pertencentes às famílias de baixa renda.  

Em 2007, o PNAES foi instituído enquanto política social assistencial nacional e a 

UNIFEI passou a contar com verba específica destinada à assistência estudantil, mas ainda 

pode contar com o apoio do PGF. Com a implantação dessa política de assistência aos 

estudantes, então regras, critérios, possibilidades foram instituídos e toda ação nessa área 

passou a ser norteada por legislação nacional. A tentativa de padronizar e respaldar as ações 

nessa área nas IFES, considerando também as particularidades de cada região, resultou em 

muitas dúvidas. Nos espaços em que a discussão sobre o programa se faz possível, como, por 

exemplo, no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – 

FONAPRACE – têm sido levantados questionamentos e construídas ações de forma a 

possibilitar melhores resultados para os lados envolvidos: melhor uso da verba com melhores 

impactos nas vidas dos assistidos. Dentro de suas limitações, a UNIFEI tenta acompanhar o 

fluxo imposto pelo PNAES. 

Sendo assim, nesses anos de atuação enquanto assistente social na UNIFEI, fui 

envolvida em discussões e atuações junto à assistência estudantil, participando desde 2006 do 

processo de seleção dos estudantes bolsistas, como colaboradora, sob orientação dos 

responsáveis pelo programa. Fui indicada pelos gestores a participar de alguns eventos do 

FONAPRACE e estive presente em três deles: em Alfenas/MG, Belo Horizonte/MG, 

Brasília/DF. Tendo observado as discussões que circundavam a implantação do PNAES, 

diversas dúvidas surgiram. A busca por respostas às dúvidas que emergiriam nesses anos, em 

especial nos encontros, me levou a querer analisar, de forma mais aprofundada, a assistência 
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estudantil na UNIFEI, em especial o Programa Nacional de Assistência Estudantil, a partir de 

um estudo de caso, principalmente pelas peculiaridades que essa instituição apresenta e que 

serão relatadas de forma mais detalhada adiante. 

Outras experiências contribuíram também para o interesse no tema: fui estagiária na 

Casa do Estudante Universitário da Universidade de Brasília – UnB. Essa experiência 

possibilitou o meu contato com algumas necessidades dos estudantes que, por vezes, 

excediam a oferta posta pela universidade. Concomitantemente a esse período, fui bolsista do 

Programa de Assistência Estudantil da UnB na modalidade Bolsa Alimentação e pude 

vivenciar e iniciar algumas indagações sobre oferta e demanda da política de assistência 

estudantil, que naquele momento era implementada por iniciativa da instituição, sendo 

anterior ao PNAES. Essas duas experiências, somadas à vivência na UNIFEI, foram, com 

certeza, as molas propulsoras das indagações contempladas neste estudo.  

Posso dizer, também, que a reflexão sobre meios para se reduzir a desigualdade social 

conduziu-me, desde os primeiros semestres da graduação, a apreender a educação enquanto 

instrumento para a construção de melhores condições de vida para os indivíduos, alicerçando 

uma sociedade com menos desigualdade social. Dessa forma, a reflexão supraexposta, 

somada às minhas experiências na UnB e na UNIFEI, deu início às minhas indagações sobre a 

necessidade e a abrangência da assistência estudantil, a qual viria a garantir a permanência 

dos estudantes com baixa condição socioeconômica no ensino superior e, consequentemente, 

melhores condições de vida para uma parcela populacional que, sem esse mecanismo, poderia 

estar impedida de cursar o ensino superior.  

Sendo assim, objetivando me qualificar para contribuir para a discussão sobre 

assistência estudantil na UNIFEI, busquei o curso de mestrado em educação na Universidade 

de São Paulo. E tendo adentrado, pude cursar quatro disciplinas que contribuíram para a 

maior compreensão dos temas que acredito serem essenciais para este estudo. “A Educação 

Frente às Transformações na Dinâmica do Capitalismo”, ministrada pela professora Doutora 

Lúcia Emília Nuevo Barreto Bruno, possibilitou a maior compreensão sobre as influências do 

capitalismo na educação. Contribuiu, também, para a ampliação de minha reflexão acerca das 

necessidades dos alunos com baixa condição socioeconômica que acessam a universidade, 

mas que encontram dificuldades em permanecer nela. A disciplina “Educação e Sociedade no 

Brasil Contemporâneo”, lecionada pelo professor Doutor Celso de Rui Beisiegel, foi 

fundamental para alicerçar meu entendimento sobre o modelo da educação na sociedade 

capitalista brasileira. Contribuiu para construção de meu maior entendimento sobre o processo 

histórico de democratização da educação, tomando por base especialmente as experiências 
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vivenciadas por esse professor no estado de São Paulo. As teorias freireanas, trazidas à 

discussão por esse mesmo docente, somaram-se às demais discussões e reflexões, e 

proporcionaram maior entendimento sobre as políticas sociais, educacionais, assim como 

possibilitaram construir um olhar diferente sobre o educador e o educando e o impacto do 

mundo e das relações sociais sobre o processo de aprendizagem e formação do cidadão. A 

disciplina “Políticas de Educação Superior na América Latina”, ministrada pelo professor 

Doutor Afrânio Mendes Catani, explicitou os moldes em que o ensino superior se deu nos 

países da América Latina, em especial no Brasil, possibilitando reflexões acerca das 

similaridades e das diferenças existentes entre a educação superior nesses países e as 

influências exercidas pelas escolas estadunidenses, francesas, entre outras, sobre esses países. 

A disciplina “A Formação do Professor Universitário”, ministrada pela professora Doutora 

Helena Coharik Chamlian, além de contribuir para a apreensão do que consiste a metodologia 

didática em ensino superior, e como ela deve ser implementada nas diversas áreas de ensino, 

promoveu a ratificação dos estudos e das reflexões construídas na disciplina “Políticas de 

Educação Superior na América Latina”, pois abordou a historicidade da universidade. 

Dessa forma, acredito que este estudo seja relevante, por propor um aprofundamento 

dos olhares sobre a importância da assistência estudantil no processo de democratização do 

ensino superior público, em especial sobre o PNAES. Busca-se, dessa forma, entender os 

limites e as possibilidades desse recente programa, assim como averiguar se as ações de 

assistência estudantil6 correspondem à demanda da comunidade assistida, tomando como 

referência o caso da UNIFEI. Algumas peculiaridades perpassam essa instituição e serão 

discutidas e analisadas de forma mais aprofundada em capítulo mais à frente, mas vale 

explicitar que esta instituição não possui equipe específica para atuar no Programa de 

Assistência Estudantil; o único membro da Diretoria de Assistência Estudantil – DAE – é o 

próprio diretor; a UNIFEI foi convidada a participar da pesquisa nacional que visava 

identificar o perfil socioeconômico dos graduandos das IFES, mas foi a única a não participar.  

Para tanto, questões serão lançadas visando a uma maior reflexão e à construção de 

proposições no que tange à assistência estudantil e, consequentemente, aos reflexos do 

PNAES na instituição, consubstanciando em melhores condições de permanência no ensino 

superior para a parcela populacional que faz jus a ela. 

                                                           
6 As ações de assistência estudantil, segundo o Decreto nº 7.234/2010, podem ser desenvolvidas nas 

seguintes áreas: moradia estudantil, transporte, alimentação, 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. 
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Mesmo assim, contudo, o que se deseja discutir neste trabalho perpassa o 

questionamento de a educação superior ser ou não direito de todo cidadão. Amaral (2011, p. 

64) afirma que 

A Constituição Federal, de 1988, estabeleceu que a educação é um direito de 
todos e dever do Estado e da família e especificou os princípios sob os quais, 
o ensino será ministrado. Foi estabelecida a gratuidade do ensino público e a 
autonomia das universidades; foram definidas as condições para a iniciativa 
privada atuar na área da educação; estabeleceu-se o papel a ser 
desempenhado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios na 
estruturação da educação nacional; vinculou recursos financeiros oriundos 
dos impostos a ser aplicados em educação e estabeleceu condições restritivas 
para os recursos públicos se dirigirem às instituições que não são públicas. A 
Constituição ainda determinou que se elaborasse o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e que este deveria conter ações que conduzissem à: (1) 
erradicação do analfabetismo; (2) universalização do atendimento escolar; 
(3) melhoria da qualidade de ensino; (4) formação para o trabalho e (5) 
promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

Sendo assim, a Constituição Federal brasileira, no artigo 205, explicita que a 

educação, “[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No artigo 206 é explicitado 

que o ensino (de forma geral) será ministrado com base no seguinte princípio: “I – igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola. [...] gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais”. Considerando os artigos supraexpostos, poderíamos apreender que 

a educação, em quaisquer dos seus níveis, seria direito de todos, mas, ao lermos o artigo 208 

da CF de 1988, e os incisos que o compõem, verificamos que à educação superior é dada 

outra interpretação. Nesse artigo estão explicitados os deveres do Estado e as formas de se 

efetivar e garantir a educação aos indivíduos. Lendo os incisos I e V do artigo 208 e 

analisando-os, podemos apreender que a educação básica é dever obrigatório do Estado, 

devendo ser ofertado de forma gratuita a todo e qualquer indivíduo, independente da idade. 

No inciso V averiguamos, porém, que o dever do Estado quanto ao ensino superior se efetiva 

na garantia de “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um [...]”, ou seja, o acesso a esse nível educacional 

depende mais da capacidade de cada indivíduo e menos do Estado, que aqui aparece como 

coadjuvante e não como promotor direto de direito. Catani e Oliveira (2011, p. 78) ressaltam 

que 

Nesse caso, só chegariam aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 
da criação artística os sujeitos dotados de faculdade e inteligência superiores. 
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A própria noção de educação superior como algo acima do que é básico, ou 
seja, do que pode ou deve ser para todos, corrobora essa concepção elitista 
de educação e faculta usos ideológicos os mais diversos, tais como a 
dicotomia educação básica - educação superior, a priorização dos fundos 
públicos para o ensino que é considerado básico, a privatização da educação 
superior por diferentes meios, a realização da pesquisa apenas em espaços 
privilegiados de excelência, dentre outros.  

Vê-se que a CF de 1988 não traz o ensino superior como dever do Estado a ser 

efetivado e garantido a todo indivíduo de forma obrigatória e gratuita, como ocorre com a 

educação básica, nem tampouco supõe sua progressiva universalização, como ocorre com o 

caso do ensino médio (inciso II do artigo 208). O acesso ao ensino superior é garantido, em 

especial, de acordo com a capacidade de cada um, seja capacidade intelectual, seja capacidade 

financeira. Tomando como ponto de reflexão e análise a questão financeira como fator capaz 

de viabilizar ou não o acesso do indivíduo ao ensino superior, podemos supor que o PNAES 

surge no contexto das políticas públicas como mecanismo de democratização do ensino 

superior, pois garante a permanência dos graduandos que não possuem boa condição 

socioeconômica para se manterem nas IFES e concluírem o curso. Schwartzman (2008, p. 79) 

afirma que 

Um dos principais objetivos, que sempre acompanhou a expansão de 
educação em todo o mundo, é a função democratizadora da Universidade. 
Na época moderna, a conquista do direito à educação passou a ser 
considerada como parte da ampliação do próprio conceito de cidadania, 
junto com o direito ao voto e a condições mínimas de assistência social, 
salário e condições adequadas de trabalho. No início, vinculada somente à 
educação básica ou primária, essa noção foi gradativamente se estendendo a 
níveis educacionais cada vez mais altos, até atingir a educação superior. De 
acordo com essa concepção, o sistema educacional, e o sistema universitário 
em particular, teria a grande função de dar a todos uma oportunidade igual 
de participação da sociedade, ao mesmo tempo em que selecionaria os mais 
qualificados para o exercício das diversas funções profissionais. Esta última 
função é bem expressa por Darcy Ribeiro, quando diz que “apenas o sistema 
educacional e, especialmente, a Universidade, cuja função é adestrar quadros 
poderá conferir legitimidade ao exercício do poder nas sociedades futuras, 
cujos gestores serão obrigatoriamente diplomados em cursos universitários”. 
Sempre se soube, naturalmente, que o ensino superior no Brasil era 
extremamente seletivo, disponível quase exclusivamente para os filhos de 
famílias ricas que pudessem pagar uma boa educação secundária e tivessem 
o ócio suficiente para o estudo e a aprendizagem de qualidade. No entanto, 
essa seletividade era sempre vista como uma deformação possível de ser 
corrigida. Na medida em que o ensino primário e secundário se expandisse 
como ensino universal, a Universidade também estaria aberta para todos, 
estabelecendo um sistema de igualdade de oportunidades onde as únicas 
diferenças a vigorar seriam aquelas do mérito pessoal. 
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Levando-se em conta que a universidade no Brasil esteve voltada principalmente à 

formação dos filhos da burguesia, e também aos filhos dos profissionais liberais, podemos 

apreender que a possibilidade de acesso do cidadão de baixa renda às IFES nesse país foi 

sempre restrita, ganhando dimensões diversas principalmente a partir do governo militar, 

intensificando-se a partir da década de 1980 como consequência dos movimentos sociais.  

A partir do governo militar em 1964 passou a ocorrer um grande crescimento de vagas 

na educação superior decorrente, prioritariamente, da expansão das instituições de ensino 

superior privadas. As forças econômicas, em especial na década de 1970, impuseram 

necessidades de mão de obra especializada, colaborando também para que essa expansão 

ocorresse. Assim, portanto, a necessidade de maior número de vagas no ensino superior se 

deu principalmente pela crescente demanda, em todo país, por esse nível educacional. Cada 

vez mais, não só os filhos da elite demandavam a graduação, mas também parcelas de todas 

as classes sociais (inclusive dos níveis C, D, E), o que culminou em alterações nas políticas 

públicas de forma a ampliar o acesso e a permanência dos que dela se viram excluídos. Ações 

em nível federal, observadas em especial entre as décadas de 1990 e 2000, e que serão 

comentadas em capítulos posteriores, foram implementadas objetivando e visando a redução 

da histórica condição de exclusão da população de baixa renda nesse nível de ensino.  

Políticas que incentivavam a criação de Instituições de Ensino Superior – IES, assim 

como aquelas que visavam o melhor aproveitamento das vagas ociosas nas instituições 

privadas foram implantadas sob a justificativa de proporcionar condições de acesso e também 

de permanência aos egressos do ensino médio. Mesmo assim, porém, algumas críticas foram 

tecidas pelos pesquisadores da área acerca de tais políticas de inclusão. Catani (2006), por 

exemplo, afirma que ações como o PROUNI beneficiam mais as instituições privadas e 

menos os graduandos de baixa renda, pois,  

[...] ao invés de privilegiar as IES privadas, o governo poderia investir no 
setor público, capaz de democratizar a educação superior. Todavia, para 
cumprir a meta do PNE de ampliar de 9% para 30% a população de 18 a 24 
anos no ensino superior até 2010, o MEC optou por conceder benefícios e 
não promover direitos. 

Haddad e Bachur (2004, p. 1) argumentam, no entanto, que essa visão exposta acima é 

ilusória ou equivocada, pois “[...] parte[m] de uma visão maniqueísta da díade ‘setor público 

versus setor privado’, afirmando que os recursos correspondentes à isenção7 deveriam ser 

canalizados para a expansão da universidade pública ou para o financiamento estudantil”. 

                                                           
7 Isenções fiscais. 
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Esses autores citam que o “PROUNI não obsta a expansão do ensino superior público nem 

compromete o FIES; não é um privilégio às instituições privadas, mas remodelagem de um 

pacto social e constitucional esquecido. Por todas essas razões, o antagonismo entre a 

universidade pública, o FIES e o PROUNI é ilusório”.   

Num viés contrário, Mancebo (2004, p. 85) explicita, em seu texto, que o programa 

“Universidade para Todos” tem características privatizantes, pois “[...] delega 

responsabilidades públicas para entidades privadas [...]”, ou seja, entende que o PROUNI se 

enquadra em um processo de reconfiguração da ação estatal no que tange à oferta do ensino 

superior. Essa autora afirma ainda que essas ações do governo geram relações em que o 

público e o privado se “embaralham” (MANCEBO, 2004, p. 85). 

Carvalho e Lopreato (2005, p.103), assim como Mancebo (2004), afirmam que, se não 

fossem concedidas isenções fiscais às IES privadas, o governo poderia expandir as vagas nas 

instituições públicas em igual número. Carvalho e Lopreato (2005, p. 103) complementam a 

reflexão afirmando que “[...] a política pública que privilegia a democratização pela via 

privada não encontra como principal entrave a oferta insuficiente de vagas, mas a natureza 

dessas vagas e/ou a capacidade dos candidatos de ocupá-las”. 

Apesar de ter havido o incremento do número de vagas nas IES, o acesso a esse ensino 

ainda é truncado e limitado a pequeno número de indivíduos. Costa (2008, p. 1), em artigo 

publicado no Jornal da Ciência, afirma que 

Dados recentes mostram que apenas 13% dos brasileiros entre 18 e 24 anos 
frequentam o ensino superior. Nos países da OCDE, essa porcentagem é, em 
média, de 30% e, na Coréia do Sul, de 60%. De resto, apenas 9% da 
população brasileira conclui o ensino superior, contra 26%, na média, nos 
países da OCDE8. 

A universalização do ensino superior ainda não ocorreu e não ocorrerá em curto prazo. 

Sendo assim, entende-se que o estudo da Política Nacional de Assistência Estudantil, 

efetivada a partir da publicação da Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, e do 

Decreto nº 7234, de 19 de julho de 2010, é de fundamental importância para entender o 

processo de democratização do ensino superior público brasileiro. Para embasar esse estudo, 

um arcabouço teórico foi consolidado, buscando informações em artigos e livros de 

estudiosos da área, como, por exemplo: Catani, Oliveira, Cunha, Oliven, Teixeira, Azevedo, 

entre outros. Outra forma de respaldar esta pesquisa foi analisar leis, assim como relatórios e 

dados disponibilizados pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

                                                           
8 Organização para a Cooperação Econômica. 
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Estudantis que tratam do PNAES. As categorias buscadas na pesquisa bibliográfica foram 

aquelas relacionadas diretamente com o tema pesquisado. São elas: assistência estudantil; 

acesso e permanência no ensino superior; educação superior e universidade; inclusão e 

exclusão social; políticas públicas. Ratifica-se a informação anterior de que existem poucos 

materiais com referência específica ao PNAES. Foi, portanto, necessário buscar informações 

em experiências nem sempre relacionadas diretamente com esse programa. Teses e 

dissertações de pesquisadores da área também contribuíram para a consolidação da pesquisa. 

Sendo assim, com o intuito de averiguar se as propostas de oferta das bolsas vão ao encontro 

das necessidades dos estudantes, propõe-se a realização de um estudo de caso na 

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, considerando os dois campi: Itajubá e Itabira. 

Concomitantemente, buscarei responder algumas questões no desenrolar da pesquisa. 

Algumas das indagações que permeiam este estudo de caso são: − A assistência 

estudantil na UNIFEI se efetiva de forma democrática? − O PNAES trouxe contribuições para 

a já existente política de assistência estudantil da UNIFEI? − Os estudos socioeconômicos 

realizados nessa instituição seguem uma padronização nacional? − Quais os critérios de 

análise e seleção adotados na assistência estudantil da UNIFEI? − A oferta nessa instituição 

decorre de um estudo visando detectar a demanda? − A equipe que compõe o programa de 

assistência estudantil na UNIFEI é composta por quantos e quais profissionais? São essas 

perguntas, dentre outras, que terão suas respostas investigadas em campo.  

Este estudo traz também explicitações e ponderações sobre o PNAES, como, por 

exemplo: os objetivos desse programa; a abrangência nacional do Programa por meio de 

dados do Ministério da Educação – MEC; entre outros dados mais gerais que foram coletados.  

Após as colocações explicitadas acima, pode-se afirmar que este estudo busca analisar 

a política de assistência estudantil e o PNAES na UNIFEI enquanto política pública de ensino 

superior voltada para jovens de baixa renda, tendo em vista sua abrangência e efetividade que 

visa à inclusão e à permanência dessa parcela populacional ao ensino superior. E, com o 

intuito de respaldar a reflexão aqui proposta, perpassaremos por temas que circundam esse 

tema, tais como os impactos das forças econômicas na formação de graduados e os reflexos 

do sistema capitalista sobre a educação de nível superior, em especial no que tange ao acesso 

e à permanência dos alunos nesse nível educacional.  

Esta pesquisa foi construída a partir de pressupostos e de hipóteses, como, por 

exemplo: que a assistência estudantil na UNIFEI não foi construída de forma democrática, 

averiguando de maneira efetiva as necessidades dos estudantes; os gestores e parte da 
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comunidade acadêmica não veem como fundamental a política de assistência estudantil, pois 

acreditam que os graduandos dessa instituição não têm carência socioeconômica; não há 

mobilização estudantil a fim de aprimorar e democratizar as ações nesse nível; não se entende 

a política de assistência estudantil como importante mecanismo de inclusão social, fato esse 

refletido na não instituição de equipe específica para lidar com as atividades pertinentes ao 

PNAES; não há diálogo democrático entre gestores e assistidos a fim de promover melhorias 

no programa. Outras indagações perpassam este estudo, como: − A assistência estudantil da 

UNIFEI tem sido uma ação efetiva? − As ofertas do programa vão ao encontro das demandas? 

Acredita-se, portanto, que, com esta pesquisa, melhorias possam vir a ser efetivadas junto ao 

programa de assistência estudantil da UNIFEI; que se possa contribuir para a discussão 

nacional acerca do PNAES; que profissionais possam acessar este estudo e respaldar sua 

atuação. 

Esta dissertação está estruturada em três partes, além da introdução e da conclusão. Na 

primeira parte será realizada uma breve apresentação da história da universidade no Brasil, 

perpassando as políticas públicas de acesso e permanência de jovens de baixa renda no ensino 

superior entre as décadas de 1970 a 90. Entender as ações e políticas públicas entre essas 

décadas é importante para proceder ao estudo da assistência estudantil que culminou no 

PNAES, o qual só veio a se tornar uma realidade em dezembro de 2007. Serão apresentadas, 

também, as políticas públicas voltadas para o acesso e a permanência de graduandos no 

ensino superior público entre os anos 1990 e 2010. Ações como Universidade Aberta do 

Brasil – UAB, Programa Universidade para Todos – PROUNI, Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – FIES e Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais – REUNI serão apresentadas nesse capítulo, porém o 

PNAES será tratado de maneira aprofundada na segunda parte deste estudo. 

Na segunda parte deste estudo serão trazidos à tona alguns conceitos fundamentais 

para a reflexão e análise do objeto de estudo desta pesquisa. Sendo assim, temas como as 

políticas de assistência estudantil e de assistência social permearão o debate de forma a 

proporcionar um maior embasamento para análise da terceira parte desta pesquisa. A 

contribuição dos movimentos sociais e estudantis para a consolidação da assistência estudantil 

será também apresentada, pois, dessa forma, acredita-se possibilitar maior compreensão sobre 

a consolidação do PNAES. Ressalta-se que a abordagem e as reflexões sobre a assistência 

estudantil se limitarão às IFES. 

A terceira parte deste estudo consistirá na apresentação da metodologia de pesquisa, 

assim como dos dados coletados e também da análise deles. Considerando que a questão 
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básica do estudo de caso aqui proposto é analisar a política de assistência estudantil e sua 

materialização (abrangência e efetividade) na Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, 

antes e depois do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, serão coletados 

dados referentes a alguns aspectos do programa aqui analisado, a saber: quais e quantas 

modalidades de bolsas/benefícios são ofertadas aos alunos; quantos alunos são beneficiados 

pelo programa; quais valores são destinados à assistência estudantil; quais são os valores das 

bolsas; quais são as demandas dos alunos por bolsas/benefícios; quais são os critérios 

utilizados pelo processo seletivo para a concessão de bolsas; se a divulgação realizada é 

efetiva; se os agentes envolvidos entendem o objetivo e papel da assistência estudantil. Além 

disso, será fundamental compreender a importância de se garantir a continuidade da 

concessão da bolsa para o aluno durante toda a sua graduação e também conhecer os critérios 

usados na mensuração da situação de pobreza. Questionários serão aplicados aos alunos e 

entrevistas serão realizadas junto aos gestores (pró-reitor de Graduação, pró-reitor de 

Administração, diretor da Assistência Estudantil, ex-coordenadora da Coordenadoria de 

Assistência Estudantil, ex-pró-reitora Adjunta de Graduação, presidente do Programa Garanta 

um Futuro, pró-reitor adjunto de Graduação) visando apreender o que os alunos e os gestores 

pensam do programa na UNIFEI. Será possível detectar, também, informações que poderão 

vir a contribuir para o aperfeiçoamento do programa na instituição, como, por exemplo, quais 

cursos possuem maior incidência de alunos bolsistas, quais cursos possuem maior número de 

alunos que sofreram perda das bolsas por mérito acadêmico no período estudado. Os 

questionários foram aplicados a 97 dos alunos que receberam ao menos uma bolsa entre os 

anos de 2004 e 2011, número que supera os 20% propostos como percentual de amostragem 

(que equivaleria a 69 alunos).  

A partir da sistematização e da análise de todos os dados coletados, acredita-se que 

será possível realizar uma apreciação da efetividade do programa de assistência estudantil, 

assim como de sua versão normatizada, o PNAES, de forma a contribuir para o 

aperfeiçoamento desse programa.  
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1 A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

1.1 A história do ensino superior e da universidade no Brasil: da colônia ao século XXI 

 

 

 Para se entender a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil devemos 

remontar às origens do ensino superior e da universidade no nosso país e abordar algumas 

conceituações que perpassam esses temas. Com o intuito de demonstrar que o ensino superior 

não agrega conceitos e valorações mais específicos da universidade, Teixeira (2005, p. 175) 

nos mostra, portanto, que esse tipo de educação no Brasil, não vinculado à ideia de 

universidade, acontecia como um processo didático “[...] dominado pela confiança no 

autodidatismo, como recurso do livro”. Os cursos de ensino superior, em instituições não 

universitárias, focavam tão somente a introdução às profissões, oferecendo alguma base para 

a atuação profissional. As demais habilidades seriam adquiridas com a prática.  

Já o conceito de universidade estaria associado ao de ensino superior, porém 

agregando outros valores, pois essa instituição “[...] é, acima de tudo, um centro de estudos e 

de elaboração do conhecimento, e não apenas de transmissão oral dos produtos acabados do 

conhecimento constante de livros [...]”, tal como se costuma realizar naquelas instituições que 

não abarcam os valores e práticas características da universidade (TEIXEIRA, 2005, p. 175). 

Chauí (2003, p. 1), em conferência de abertura da ANPEd em Poços de Caldas, fala que  

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira 
determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um 
todo. Tanto é assim que vemos no interior da instituição universitária a 
presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem divisões 
e contradições da sociedade como um todo. Essa relação interna ou 
expressiva entre universidade e sociedade é o que explica, aliás, o fato de 
que, desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma 
instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no 
reconhecimento público de sua legitimidade e de suas atribuições, num 
princípio de diferenciação, que lhe confere autonomia perante outras 
instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores 
de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A legitimidade da 
universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de autonomia do 
saber em face da religião e do Estado, portanto, na ideia de um 
reconhecimento guiado por sua própria lógica, por necessidades imanentes a 
ele, tanto do ponto de vista de sua invenção ou descoberta como de sua 
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transmissão. Em outras palavras, sobretudo depois da Revolução Francesa, a 
universidade concebe-se a si mesma como uma instituição republicana e, 
portanto, pública e laica. A partir das revoluções sociais do Século XX e 
com as lutas sociais e políticas desencadeadas a partir delas a educação e a 
cultura passaram a ser concebidas como constitutivas da cidadania e, 
portanto, como direitos dos cidadãos, fazendo com que, além da vocação 
republicana, a universidade se tornasse também uma instituição social 
inseparável da ideia de democracia e de democratização do saber: seja para 
realizar essa ideia, seja para opor-se a ela, no decorrer de Século XX a 
instituição universitária não pôde furtar-se à referência à democracia como 
ideia reguladora. 

Santos (2011, p. 64) afirma que traz à tona a discussão sobre a definição de 

universidade. Segundo esse autor, “[...] o grande problema da universidade neste domínio tem 

sido o fato de passar facilmente por universidade aquilo que o não é”. O autor associa esse 

fato à acumulação desmedida e ilógica de “funções atribuídas à universidade ao longo do 

século XX”, culminando no fato de o mercado da educação superior poder denominar o seu 

produto como universidade, sem mesmo assumir as funções próprias dela. 

Sendo assim, apreendidas as diferenças entre os sentidos dos termos ensino superior e 

universidade, enquanto processos históricos com características diferentes, podemos nos 

lançar ao entendimento da implantação do ensino superior e da universidade no Brasil, 

remontando aos tempos da Colônia até os dias atuais.  

No tempo do Brasil colônia de Portugal, o desenvolvimento do ensino superior se deu 

de forma atípica se comparado a outros países latino-americanos. A história mostra-nos que, 

nas colônias espanholas, desde o século XVI, foram criadas universidades. No Brasil colônia, 

porém, o ensino superior só foi implantado três séculos depois, ou seja, em meados do século 

XIX, e a primeira universidade foi fundada somente em meados do século XX (OLIVEN, 

2002, p. 31; TEIXEIRA, 2005, p. 196). Não havia interesse da Metrópole em criar centros de 

produção de saber em sua colônia de exploração. Seria mais interessante para Portugal 

garantir uma população tutelada, com riscos reduzidos de revoltas e revoluções. Como afirma 

Oliven (1990, p. 59), 

No que diz respeito a origens e características, o desenvolvimento do ensino 
superior no Brasil pode ser considerado um caso atípico no contexto latino-
americano. Em menos de um século da descoberta da América, cinco 
universidades tinham sido fundadas nas possessões espanholas. Os espanhóis 
pretenderam implantar no Novo Mundo o modelo da Universidade de 
Salamanca com quatro faculdades tradicionais: Teologia, Direito, Artes e 
Medicina. Tais universidades eram instituições religiosas, que costumavam 
ter autorização do Sumo Pontífice.  
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Em terras brasileiras, esse processo se deu de maneira diferente daquela concebida na 

América Latina. Por séculos, os estudantes da elite colonial portuguesa deslocavam-se até 

Portugal para estudarem na Universidade de Coimbra, sendo essa uma maneira de formar a 

elite intelectual da colônia reproduzindo as ideologias cultivadas na Metrópole e perpetuando 

a imobilidade social na colônia, pois o acesso a esse nível de ensino era restrito à elite 

(OLIVEN, 1990, p. 59). Segundo Cunha (2004, p. 800), na época do Brasil Império o ensino 

superior era estatal e centralmente controlado. Para tanto, Oliven (2005, p. 31) nos afirma que 

Essa universidade, confiada à Ordem Jesuítica, no século XVI, tinha como 
uma de suas missões, a unificação cultural do Império português. Dentro do 
espírito da Contra-Reforma, ela acolhia os filhos da elite portuguesa que 
nasciam nas colônias, visando a desenvolver uma homogeneidade cultural 
avessa a questionamentos à fé Católica e à superioridade da Metrópole em 
relação à Colônia. 

 Complementando o supraexposto, temos, sob o olhar de Anísio Teixeira (2005, p. 

137), que 

Até os começos do século XIX, a universidade do Brasil foi a Universidade 
de Coimbra, onde iam estudar os brasileiros, depois dos cursos no Brasil nos 
reais colégios jesuítas. No século XVIII, esses alunos eram obrigados a um 
ano apenas no Colégio de Artes de Coimbra para ingresso nos cursos 
superiores de teologia, direito canônico, direito civil, medicina e filosofia, 
nesta última, depois da reforma de 1772, incluídos os estudos de ciências 
físicas e naturais. Nessa universidade graduaram-se, nos primeiros três 
séculos, mais de 2.500 jovens nascidos no Brasil. 

Pode-se apreender, com o supraexposto, que era oportuno à Metrópole o acesso dos 

filhos da elite portuguesa que nasciam no Brasil à Universidade de Coimbra, pois essa era 

também uma maneira de garantir a dependência e a submissão da colônia. O estudo em 

Coimbra remetia à ideia de status social e econômico, garantindo aos estudantes brasileiros 

nacionalidade portuguesa, pois, segundo Teixeira (2005, p. 137), “[...] o brasileiro da 

Universidade de Coimbra não era um estrangeiro, mas um português nascido no Brasil, que 

poderia mesmo se fazer professor da universidade”. O autor relembra ainda dois nomes entre 

alguns outros que foram, respectivamente, reitor e professor da Universidade de Coimbra: 

Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho e José Bonifácio de Andrada (TEIXEIRA, 

2005, p. 137).  

Mesmo assim, contudo, sobre as origens do ensino superior e, em especial, da 

universidade no Brasil, perpassaram discussões e posicionamentos controversos, pois, apesar 

da possibilidade de acesso à Universidade de Coimbra, alguns cidadãos bradavam a 
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necessidade de uma universidade em terras brasileiras. Sendo assim, por um lado havia a 

demanda por essa instituição, demanda expressa em vários momentos da história e, por outro 

lado, não se via empenho para efetivar sua criação, ouvindo-se até mesmo discursos de 

oposição e ações contrárias à sua fundação (OLIVEN, 2002, p. 31; TEIXEIRA, 2005, p. 164):  

No período imperial, apesar das várias propostas apresentadas, não foi criada 
uma universidade no Brasil. Isto talvez se deva ao alto conceito da 
Universidade de Coimbra, o que dificultava a sua substituição por uma 
instituição do jovem país. Assim sendo, os novos cursos superiores de 
orientação profissional que se foram estabelecendo no território brasileiro 
eram vistos como substitutos à universidade. (OLIVEN, 2002, p. 32). 

O Príncipe Regente, Dom João VI, após a vinda da Família Real Portuguesa para o 

Brasil no início do século XIX, ouviu diversas solicitações de implantação de uma 

universidade no país, inclusive com oferta de ajuda financeira dos comerciantes de Salvador, 

porém a universidade não se tornou nesse momento uma realidade. Foram criados, ao invés 

dela, os cursos de educação superior em Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia em Salvador e, mais 

tarde, a Escola de Cirurgia e a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Posteriormente outros 

cursos foram criados, como, por exemplo, dois de Direito (um em Olinda e outro em São 

Paulo), mas sem, no entanto, compor uma universidade (OLIVEN, 2002, p. 32). Sendo assim, 

vê-se que somente em meados de 1800 o ensino superior foi instalado no país, situação essa 

bastante divergente de outras colônias latino-americanas (colônias espanholas), que já 

contavam naquele momento com universidades em seus territórios. Sendo assim, em 1808 o 

ensino superior no Brasil teve seu início com a vinda da então exilada Família Real 

Portuguesa (OLIVEIRA e CATANI, 2011, p. 12). 

Oliven (1990, p. 59) afirma ainda que as atividades de pesquisa tiveram início no 

século XVIII nos países hispano-americanos, fato esse que mostra o modelo de ensino 

superior diferente daquele adotado no Brasil na mesma época. Teixeira (2005, p. 162), em seu 

texto, nos mostra que havia forte resistência à implantação de universidades no país. As 

críticas tecidas contra a criação dessas instituições encontravam respaldo, por exemplo, no 

fato de considerarem suficientes os cursos de ensino superior profissionalizantes no Brasil que 

foram implantados a partir do século XIX. Para Oliven (2002, p. 32), essa resistência estaria 

diretamente vinculada “[...] ao alto conceito da Universidade de Coimbra, o que dificultava a 

sua substituição por uma instituição do jovem país. Assim sendo, os novos cursos superiores 

de orientação profissional que se foram estabelecendo no território brasileiro eram vistos 

como substitutos à universidade”. Acredito que, somado ao acima exposto, não era 

interessante para a Metrópole ter em sua Colônia a oferta de ensino superior, nem tampouco a 
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fundação de uma universidade, pois esta última, por suas características que perpassam o 

incentivo ao pensamento crítico, implicaria riscos para as relações estabelecidas entre a 

Metrópole e a Colônia. Esse investimento não era visto com bons olhos, pois, além de ser um 

gasto desnecessário (sob o ponto de vista dos monarcas), consistiria também naquilo que 

podemos chamar de “dar munição ao inimigo”. Dessa certa forma as ideologias, os conceitos, 

as tendências, as influências promovidas pela Universidade de Coimbra estavam mais 

próximas dos ensejos da Metrópole. Já uma universidade na Colônia poderia, ainda que em 

longo prazo, afinar seu ensino, sua promoção do saber, às necessidades da Colônia. 

As críticas tecidas contra a implantação da universidade no país também encontravam 

força na ideia de uma instituição não reformada, permeada pelos princípios e características 

da universidade medieval. Acreditavam que a universidade era uma instituição 

“ultrapassada”. Sendo assim, Teixeira (2005, p. 164), numa passagem que demonstra 

claramente a resistência contra a universidade (medieval) no Brasil, afirma que: 

À primeira vista, parece paradoxal essa resistência à criação da universidade. 
Não houve no Brasil universidade no período colonial. Com a transmigração 
da família real, criam-se as duas primeiras escolas de medicina, vinte anos 
depois as faculdades de direito, depois uma faculdade de Minas e 
Mineralogia; a de Engenharia veio com a Academia Militar. Durante todo o 
período monárquico, como já nos referimos, nada menos de 42 projetos de 
universidade são apresentados, desde o de José Bonifácio até o último que é 
o de Rui Barbosa, em 1882, e sempre o governo e Parlamento os recusam. 
Nos anais do Congresso de Educação que se realizou no Brasil, também em 
1882, presidido pelo Conde d’Eu, ao qual o imperador deu extraordinária 
importância, deparamos, é necessário repetir, com o conselheiro A. de 
Almeida Oliveira a fazer uma longa catilinária contra a universidade. Toda a 
sua argumentação gira em torno da universidade medieval. Alega que “a 
universidade é uma coisa obsoleta e o Brasil, como país novo, não pode 
querer voltar atrás para constituir a universidade; deve manter suas escolas 
especiais, porque o ensino tem de entrar em fase de especialização profunda; 
a velha universidade não pode ser restabelecida” (TEIXEIRA, 2005, p. 164). 

Sendo assim, o interesse de Portugal em instituir o ensino superior no país não ia além 

da implantação das faculdades isoladas. Oliven (1990, p. 59) afirma que essas primeiras 

faculdades fundadas em solo brasileiro eram independentes umas das outras e “[...] essas 

escolas eram instituições seculares cuja organização didática e estrutura de poder baseavam-se 

em cátedras vitalícias”. Não havia real desenvolvimento científico, o ensino e a pesquisa 

aconteciam de maneira independente, privilegiando o ensino. Segundo a mesma autora, as 

faculdades brasileiras seguiam, até tempos recentes, o modelo das escolas francesas, pois “[...] 

eram altamente seletivas, principalmente no ingresso, e tinham como principal objetivo a 

formação de profissionais” (OLIVEN, 1990, p. 59). 
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Na contramão do exposto por A. de Almeida de Oliveira9, Teixeira (2005, p.165) 

afirma que a universidade medieval não poderia ser restabelecida, mas, diante do movimento 

de renascimento universitário em meados do século XIX e respaldadas pelo modelo de 

universidade humboldtiana, ela poderia, sim, ser implantada e possibilitaria grandes 

contribuições, pois já era uma realidade na Europa e também na América. Esse atraso na 

criação de universidades no Brasil foi exposto por Teixeira como algo que implicou o 

retardamento da informação nacional e que, de certa forma, implicou também prejuízos para o 

país. Considerando que essas instituições foram instituídas tardiamente no Brasil se 

comparadas aos demais países, pode-se deduzir que hoje os desenvolvimentos promovidos 

pelas universidades brasileiras poderiam ter atingido graus mais elevados, já que hoje elas não 

podem ser consideradas piores àquelas dos países latino-americanos.  

Analisando esse período histórico, podemos apreender que a posição resistente do 

Imperador à criação da universidade refletia sua falta de empenho e que, de certa forma, 

ecoava o discurso de A. de Almeida de Oliveira sobre essas instituições no país. Teixeira 

(2005, p. 165) explicita claramente o posicionamento do Imperador frente à questão discutida, 

quando afirma que 

Persiste, contudo, da parte do governo brasileiro, um particular e constante 
propósito de resistir à ideia de universidade, refletindo posição dos fins do 
século XVIII. Todo o período do Império documenta tal atitude. Observe-se 
a atuação do próprio imperador D. Pedro II, que embora razoavelmente culto 
e até altamente inclinado para as coisas intelectuais, não cria uma só escola 
superior no Brasil (apenas instalou tardiamente a Escola de Minas, de Ouro 
Preto), resistindo à ideia da universidade até a sua última fala no trono, 
quando afinal reconhece, por certo que relutantemente, à conveniência de 
uma universidade para o Norte e outra para o Sul. Nem por isto, entretanto, 
se criou qualquer universidade. 

Teixeira (2005, p.195) deixa claro que não houve real empenho do imperador em 

instituir qualquer universidade no Brasil. Houve apenas a intenção, mas não a ação, 

postergando para o século XX, da implantação dessa instituição. Como citado anteriormente, 

não havia interesse por parte do Império em criar a universidade e isso em decorrência de 

razões já mencionadas neste estudo. O Imperador respondia a essa demanda com promessas 

(não cumpridas). 

A resistência à universidade, principalmente por parte dos governantes, também 

encontrou eco no Brasil República, reproduzindo as ideias do período anterior quanto à 

implantação e à necessidade de uma universidade em território brasileiro. Quanto à área da 

                                                           
9 Conselheiro no Congresso de Educação em 1882 e citado na Obra de Teixeira (2005, p. 164). 
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educação, a República traz os conceitos e as determinações do período anterior, como pode 

ser apreendido no fragmento abaixo: 

Vem a República e faz a mesma coisa. O Governo Federal cria escolas 
técnico-profissionais e não cria ginásios ou escolas secundárias. E, quanto ao 
ensino superior, mantém-se estritamente na ideia de ensino utilitário de 
preparo profissional, sem cuidar daqueles outros aspectos da cultura. 
Prevalecia a ideia do conselheiro A. de Almeida de Oliveira, no Congresso 
de Educação de 1882: “Nós não podemos ter universidade porque não temos 
cultura para tal. A universidade é a expressão de uma cultura do passado, e 
nós vamos ter uma cultura do futuro que já não precisa mais dela” 
(TEIXEIRA, 2005, p.166). 

Oliven (2002, p. 33) afirma que a resistência à universidade, verificada ainda no final 

do século XIX e início do século XX, era reflexo do ideário positivista do grupo de oficiais 

que compuseram a proclamação da República. Sob o ponto de vista dos políticos daquela 

época, a universidade deveria continuar cedendo lugar aos cursos profissionalizantes de 

formação técnica. O “saber livre e desinteressado” não era visto ainda com bons olhos. O 

ensino superior deveria ter, impreterivelmente, a função de formação para o mercado de 

trabalho. A autora expõe ainda que: 

Como instituição medieval e adaptada às necessidades do Velho Continente, 
a universidade era considerada, pelos líderes políticos da Primeira República 
(1889-1930), uma instituição ultrapassada e anacrônica para as necessidades 
do Novo Mundo. Em função disso, eram francamente favoráveis à criação de 
cursos laicos de orientação técnica profissionalizante. (OLIVEN, 2002, p. 
33). 

E, assim,  

A influência do positivismo, no grupo de oficiais que proclamou a república 
no final do século passado, foi um fator importante que contribuiu para o 
atraso da criação da universidade no Brasil. Os positivistas consideravam a 
universidade uma instituição decadente, anacrônica para as necessidades do 
Novo Mundo, sendo, no entanto, favoráveis aos cursos técnicos 
profissionalizantes. (OLIVEN, 1990, p. 60). 

 Segundo Piana (2008, p. 62), na época da Proclamação da República, o ensino 

superior sofria expansão e contava com investimentos, pois, de acordo com a autora, a criação 

dessas escolas de educação superior objetivava a formação de profissionais liberais, indo ao 

encontro dos interesses da classe dominante, que, por sua vez, almejava permanecer no poder. 

O ensino superior na República foi “marcado pela ideia de que a educação competia à 

sociedade e ao indivíduo, e não ao Estado”, implicando a restrição da responsabilidade do 
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Estado frente à educação e impulsionando a expansão das escolas privadas (TEIXEIRA, 

2005, p. 195). Como afirma esse autor, “[...] entre 1889 e 1918, 56 novos estabelecimentos de 

ensino superior, na sua maioria privados, são criados no País, os quais, somados aos 14 

existentes no fim do Império, elevam o número total a 70” (TEIXEIRA, 2005, p. 195). 

Teixeira (2005, p. 210) ressalta ainda que a expansão do ensino superior, até 1930, foi 

moderada, primando pela multiplicação de escolas e não pelo incremento de cada uma delas, 

como pode ser verificado no fragmento de texto abaixo do mesmo autor: 

Consideradas as escolas hoje existentes, há 24 fundadas antes de 1900, as 
quais são hoje todas públicas, com exceção de uma, a Escola de Engenharia 
da Universidade Mackenzie. Não quer isto dizer que todas tenham sido 
fundadas pelo poder público, mas que foram posteriormente federalizadas, 
outro aspecto do desenvolvimento escolar que está a pedir estudo e análise. 
Entre 1900 e 1910 criaram-se outras 13 escolas; de 1910 a 1920 criaram-se 
mais 34; e de 1920 a 1930 outras 15, sendo o total , até 1930, de 86 escolas. 
De 1930 a 1945 foram criados 95 novos estabelecimentos, mais do que nos 
trinta anos anteriores, passando o total a 181. Entre 1945 e 1960 foram 
criados 223 estabelecimentos, passando o total a 404. Também surgem 375 
novas escolas, ficando o total em 779, com cerca de 280 mil estudantes. 
Entre 1930 e 1968 o número de escolas cresce nove vezes, e o da matrícula 
mais de 14 vezes. Esse crescimento, por certo espantoso, fez-se pela 
multiplicação dos estabelecimentos existentes, pela criação de 
estabelecimentos novos até então inexistentes e sua imediata multiplicação, e 
pela diversificação de cursos nos estabelecimentos com currículos 
diferenciados, como a faculdade de engenharia, a de filosofia, a de economia 
e a de artes. (TEIXEIRA, 2005, p. 210, 211). 

Essa expansão se deu sem planejamentos, sem plano de previsão distribuindo 

credenciais aos diplomados para que esses pudessem exercer cargos e profissões, compondo a 

elite do país (TEIXEIRA, 2005, p. 206). 

Restauradas as condições democráticas com a Constituição de 1946, surge, 
afinal, o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas o 
mesmo não logra entrar em discussão na Câmara Federal senão em 1961, 
sob a forma de um substitutivo em parte discordante do modelo inicial. 
Durante esse período de expectativa da nova lei, o sistema existente 
continuou a crescer, multiplicando-se as escolas. A situação real que se 
estabeleceu foi a de se continuar a criar escolas com o propósito dominante 
de se credenciarem os educados, melhor diria, os diplomados, para os postos 
e posições que se reputavam privilegiados para a constituição da elite do 
País. 
Em essência, o ensino superior continuava a ser esse serviço de distribuição 
de credenciais para certos cargos e profissões e não centros de estudos da 
cultura e do homem brasileiro e das pesquisas para a descoberta e o avanço 
do conhecimento humano. E, por isso mesmo, as escolas podiam se 
multiplicar, apesar das limitações do saber existente no tempo e lugar, e da 
imensa falta de recursos financeiros. (TEIXEIRA, 2005, p. 206). 
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Cunha (2004, p. 800) afirma que o padrão de ensino superior cultivado no Brasil 

Império é quebrado no período da República. Deixa, pois, de ser centralmente controlado e 

totalmente estatal, sofrendo influência do ideário positivista, “[...] que preferia o ensino 

superior deixado ao livre jogo do mercado, enquanto a ‘doutrina’ estivesse em elaboração 

pela ‘classe espiritual’” (CUNHA, 2004, p. 800). O autor ressalta ainda que havia, por outro 

lado, esforços de profissionais (engenheiros, advogados e médicos) no sentido de que “[...] as 

instituições de ensino superior herdadas do Império permanecessem estatais” (CUNHA, 2004, 

p. 800). Cunha afirma ainda que:  

Nas duas primeiras décadas do regime republicano, as faculdades 
multiplicaram-se em todo o país, ao ponto de Lima Barreto chamá-las de 
“academias elétricas”. A desvalorização econômica e simbólica do diploma 
levou à criação dos exames vestibulares, em 1911, medida esta seguida de 
outras com o mesmo teor contenedor, que culminaram, em 1925, com a 
adoção do critério de numerus clausus para o ingresso. A defesa da 
qualidade do ensino, ameaçada pela expansão desenfreada, foi o argumento 
recorrente em todo esse processo. (CUNHA, 2004, p. 801). 

Cabe aqui dizer que a Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI – foi inaugurada 

nesse período, trazendo consigo todas as ideologias e concepções que permeavam esse 

momento. Ela foi concebida enquanto escola técnica profissionalizante que graduava 

engenheiros para atuarem no país. As características desse momento encontram eco até os 

dias de hoje nessa instituição. Adiante será apresentada a evolução dessa instituição desde a 

sua fundação.  

Dando sequência ao estudo do ensino superior no Brasil, tem-se que a primeira 

universidade brasileira começou a ser esboçada somente um século após a Independência e só 

se tornou realidade em 1920, momento esse em que ocorreu a unificação das escolas 

profissionais superiores do Rio de Janeiro (TEIXEIRA, 2005, p. 166). Oliven (2002, p. 33) 

explicita que essa universidade foi criada em data próxima das Comemorações do Centenário 

da Independência e, segundo relatos da época, foi fundada também por motivo da visita que o 

Rei da Bélgica faria ao Brasil, pois havia interesses políticos em conceder-lhe o título de 

Doutor Honoris Causa. A autora afirma ainda que “[...] ela era mais voltada ao ensino do que 

à pesquisa, elitista, conservando a orientação profissional dos seus cursos e a autonomia das 

faculdades” (OLIVEN, 2002, p. 33). Oliven (1993, p. 74) afirma, ainda sobre essa 

universidade: “[...] instituída por decreto, ela apenas estabelecia vínculos administrativos 

entre faculdades isoladas já existentes”. Apesar disso, o Brasil ainda defenderia por tempos 

uma educação superior “[...] restrita às profissões, esquecendo-se de sua função de formadora 
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da cultura nacional e da cultura científica chamada pura ou ‘desinteressada’” (TEIXEIRA, 

2005, p. 166).  

Oliven (1993, p. 74) nos fala de que o surgimento da universidade no Brasil ocorreu 

de maneira tardia, e “[...] sem oferecer novas alternativas ao ensino superior, quer na forma de 

funcionamento, quer nos seus objetivos”. Essa autora afirma ainda que essa primeira 

universidade no Brasil traz no seu cerne basicamente cursos com orientação profissional, 

assim como a cátedra, a compartimentalização de faculdades, e o viés elitista do ensino 

superior. A primeira universidade não foi desenvolvida considerando as necessidades da 

maior parcela dos brasileiros e tampouco considerou o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia (OLIVEN, 1990, p. 60; OLIVEN, 1993, p. 75). Ao que parece essa instituição 

também foi criada sem, no entanto, abarcar todas as dimensões possíveis de uma 

universidade, guardando em si concepções presentes na já existente educação superior. 

Na década seguinte (1930), outros dois grandes projetos de universidades são 

implementados: a Universidade de São Paulo e a do Distrito Federal (Rio de Janeiro), sendo 

esta última logo extinta (TEIXEIRA, 2005, p. 177) e a primeira viria a romper com o modelo 

tradicional observado na primeira universidade brasileira (OLIVEN, 1993, p. 75). A grande 

resistência e dificuldade de se implantar a universidade começa a ser rompida na década de 

1940 e o ensino superior inicia uma expansão indiscriminada (TEIXEIRA, 2005, p. 178). 

No governo de Getúlio Vargas (1930-1945) foi criado o Ministério de Educação e 

Saúde. Nesse ano foi também aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras, que ficou 

em vigor até 1961. Esse estatuto afirmava que a “[...] universidade poderia ser oficial, ou seja, 

pública (federal, estadual ou municipal) ou livre, isto é, particular. Deveria, também, incluir 

três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. Essas 

faculdades seriam ligadas, por meio de uma reitoria, por vínculos administrativos, mantendo, 

no entanto, a sua autonomia jurídica” (OLIVEN, 1990, p. 61; OLIVEN, 2002, p. 36). Oliven 

(1990, p. 61) afirma ainda que o primeiro Ministro da Educação, Francisco Campos, deu 

prioridade ao ensino secundário e que viu na agregação das faculdades de Educação, Ciências 

e Letras às demais faculdades que passaram a compor a Universidade do Rio de Janeiro uma 

real possibilidade de formação e preparo de professores para lecionar no nível médio de 

ensino. Ainda, segundo a autora, essa intenção do então ministro ia de encontro às 

expectativas da comunidade acadêmica, que almejava a institucionalização da pesquisa em 

âmbito universitário. 

Nesse período, o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, assistia às discussões e 

posicionamentos de diversos grupos sobre a função da universidade brasileira. Nesse 
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momento também foram criadas três universidades expressando cada uma delas uma linha 

ideológica: a Universidade do Brasil, a Pontifícia Universidade Católica e a Universidade do 

Distrito Federal (OLIVEN, 1990, p. 61). Essa última instituição teve apenas quatro anos de 

atividades, sendo extinta em 1939. Seus cursos foram transferidos para a Universidade do Rio 

de Janeiro.  

Oliven (1990, p. 62) afirma que, no governo de Getúlio Vargas (1934/1945), Gustavo 

Capanema assumiu o Mistério da Educação e Saúde, e constituiu ações mais direcionadas 

para o ensino superior, sendo até mesmo omisso quanto aos problemas do analfabetismo e 

saúde pública. O objetivo desse ministro foi criar “[...] uma grandiosa matriz universitária – a 

Universidade do Brasil – que serviria de modelo único para toda e qualquer instituição de 

ensino superior existente no território nacional”. E, segundo Oliven (1990, p. 63) “[...] a 

universidade do Brasil, instituída por Getúlio Vargas em 1937, se constituiu no mais perfeito 

modelo de centralização autoritária ao nível do ensino superior brasileiro”. Somado ao 

supraexposto, Cunha (2004, p. 801) afirma ainda que 

A Era Vargas foi pródiga para com o setor privado em expansão. Além de 
estabelecer a imunidade fiscal para as instituições educacionais privadas, em 
todos os níveis, reconheceu a primeira universidade privada, a Católica do 
Rio de Janeiro. No que diz respeito ao setor público do ensino superior, a 
atuação varguista foi predominantemente de caráter controlador. Centralista 
ao extremo, transformou a Universidade do Rio de Janeiro em Universidade 
do Brasil, com a pretensão de fazê-la parâmetro destinado a submeter as 
iniciativas federalistas que despontavam em São Paulo, no Rio Grande do 
Sul e no próprio Distrito Federal. 

Teixeira (2005, p. 214) ressalta ainda que a expansão do ensino superior foi crescente 

e que sofreu um processo de aceleração a partir de 1945 e encontrou maior incremento após 

1960. Esse processo de aceleração é justificado por Oliven (1990, p. 65; 2002, p. 36) como 

sendo resultado da expansão da rede de ensino de nível médio e da maior participação da 

mulher no mercado de trabalho, em especial na área de magistério. Sendo assim, várias 

faculdades que correspondiam à demanda daquele momento disseminaram-se pelo país, 

porém, sem qualquer comprometimento com a pesquisa, desenvolvendo apenas atividades de 

ensino. É nesse período que, segundo Cunha (2004, p. 801), torna-se mais evidente a 

ambiguidade das políticas públicas ao se constatar o crescimento e favorecimento do setor 

privado e também o processo de federalização de faculdades estaduais e privadas, reunindo-as 

em universidades. Oliven ressalta ainda que,  

Durante a Nova República, foram criadas 22 universidades federais, 
constituindo-se o sistema de universidades públicas federais. Cada unidade 
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da federação passou a contar em suas respectivas capitais com uma 
universidade pública federal. Durante esse mesmo período, foram, também, 
ciradas 9 universidades religiosas, 8 católicas e 1 presbiteriana. 
Concomitantemente a esse processo de integração, ocorreu uma expressiva 
expansão das matrículas acentuando-se, com isso, a mobilização dos 
universitários, que tiveram, na criação da UNE (União Nacional dos 
Estudantes), em 1938, um elemento importante para a sua organização. 
(OLIVEN, 2002, p. 36). 

O período denominado populista (1945/1964) foi caracterizado pela integração do 

ensino superior, apesar de toda inflexibilidade e resistência a mudanças das faculdades 

tradicionais. Oliven (1990, p. 65) afirma que essa integração se deu pela via da federalização 

das IES, assim como pela “[...] vinculação administrativa de faculdades pré-existentes" 

Também ressalta que grande parte das universidades hoje existentes é resultado desse 

processo de aglutinação.  

A República Populista (1946/1964) mostrou a primeira face da ambiguidade 
das políticas públicas ao favorecer o crescimento do setor privado em termos 
de novas instituições criadas, no aumento de seu efetivo e em termos de sua 
agregação em universidades. Ao mesmo tempo, foi nesse período que se deu 
o processo de federalização de faculdades estaduais e privadas, as quais 
foram reunidas em universidades. (CUNHA, 2004, p. 801). 

Esse processo resultou, ao final da República Populista, num sistema 

predominantemente universitário, pois 65% dos alunos estavam matriculados em alguma 

universidade (OLIVEN, 1990, p. 65). A expansão e a integração do ensino superior, 

verificada até então, contribuiu de maneira direta para o aumento do potencial político dos 

estudantes de nível superior, sendo também a criação da UNE fator fundamental para o 

processo de politização do movimento estudantil (OLIVEN, 1990, p. 65). 

As pressões para a expansão do ensino superior, nessa época, eram provenientes da 

sociedade e também do sistema educacional, refletindo, de forma direta, as diversas 

transformações pelas quais o país estava passando: “[...] consolidação da sociedade urbano-

industrial, através do processo de substituição de importações no âmbito de um projeto 

nacionalista” (OLIVEN, 1990, p. 60). 

No ano de 1968, o país contava com 48 universidades: 18 federais, 3 estaduais, 10 

católicas, 7 fundações, 5 particulares, 1 municipal, 4 rurais (3 federais e 1 estadual). O surto 

de expansão do ensino superior estava associado à influência da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1961, que, segundo o autor, “[...] acentuou a cooperação da atividade 

privada no campo da educação” (TEIXEIRA, 2005, p. 215). 
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Esse autor afirma ainda que a resistência à implantação da universidade no país é 

alimentada pela classe governante brasileira quando essa ratifica que a sociedade que estava 

sendo construída deveria ser uma sociedade utilitária e voltada para o trabalho. Acreditava 

essa classe que não teriam lucro, incremento e vantagens com a fundação dessa instituição 

(TEIXEIRA, 2005, p. 166). 

É, portanto, somente na década de 1960 que a ideia de universidade ganha força e é 

nesse período que a Universidade de Brasília – UnB é criada. Os principais objetivos que 

permeavam a criação da UnB eram o “desenvolvimento de uma cultura e de uma tecnologia 

nacionais ligadas ao projeto desenvolvimentista” do governo de Juscelino Kubistchek. Essa 

universidade possuía características ímpares para o momento: não foi criada a partir da junção 

de faculdades pré-existentes e possuía uma estrutura integrada, moderna e flexível, 

contrapondo-se à universidade com viés de cursos profissionalizantes. Sua estrutura foi 

organizada a partir do modelo norte-americano de universidade, sendo composta por fundação 

e departamentos (OLIVEN, 2002, p. 38). Foi nesse período, década de 1960, também, que 

ocorreu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sem que, no entanto, tal 

documento remetesse a qualquer estruturação similar a esta universidade (TEIXEIRA, 2005, 

p. 178). 

Como se sabe, a Lei nº 4024 teve uma gestação de 14 anos no Congresso até 
ser aprovada. Um outro fórum de debates a respeito dos rumos que deveria 
tomar a universidade brasileira se constituía nas reuniões da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, bem como nas revistas especializadas 
da época. Refletindo em grande parte as ideias veiculadas nessas fontes de 
informação, foi criada, em 15 de dezembro de 1961, a Universidade de 
Brasília, primeira universidade nascida de um plano definido, sem incluir 
faculdades profissionais preexistentes. Com uma estrutura integrada, 
flexível, dinâmica e moderna, ela se contrapôs ao modelo de universidade 
segmentada formada pela justaposição de vários cursos, situação 
característica do sistema de ensino superior brasileiro da época. 

A criação da Universidade de Brasília representava os interesses e aspirações 
dos setores modernizantes da sociedade. Entre os objetivos a serem 
alcançados, destacava-se o desenvolvimento de uma cultura e tecnologia 
nacionais, como parte do projeto social nacionalista desenvolvimentista. Na 
Universidade de Brasília, o departamento substituía a cátedra como unidade 
de ensino e pesquisa, e também havia representação significativa dos 
discentes nos órgãos colegiados. (OLIVEN, 1990, p. 69). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei Federal nº 4024) foi 

promulgada em dezembro de 1961, e esteve por anos congelada no Congresso em forma de 

projeto até que fosse aprovada. Segundo Oliven (1990, p. 69), apesar de essa lei ter 

possibilitado certa flexibilidade na sua implantação, acabou por consolidar “[...] o modelo 
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tradicional para as instituições de ensino superior no Brasil, mantendo a cátedra vitalícia, as 

escolas isoladas, as universidades compostas pela simples justaposição de escolas, as 

universidades compostas pela simples justaposição de escolas profissionais, sem maior 

preocupação com a pesquisa”. Essa Lei reconheceu também a representação estudantil sem, 

no entanto, determinar números. 

Segundo Oliven (1993, p. 75), é em meados da década de 1960 que passam a ocorrer 

as atividades extramuros, objetivando desconstruir a ideia de isolamento inerente a essa 

instituição. Ao mesmo tempo, contudo, a politização entre estudantes cresce e muitas das 

ações observadas nos anos que se seguirão terão, também, o intuito de romper com a 

agregação, politização, manifestação estudantil. Interessante é notar que o governo militar 

(OLIVEN, 1990, p. 112) exerceu ações sobre as universidades públicas e nas IES privadas 

objetivando o controle social, com consequências no setor econômico, político e social. 

Sob o entendimento de Anísio Teixeira (2005, p.178, 179), 

Não é possível deixar de reconhecer o quanto a falta de real experiência 
histórica da universidade ao tempo da Colônia, salvo as tentativas dos 
jesuítas antes de Pombal, tornou difícil ao País vir a conceituar com precisão 
a ideia de universidade como instrumento de incorporação de sua cultura 
nacional e instituição de seu desenvolvimento e controle. Vacilando entre a 
ideia de ensino superior como formação profissional das primeiras escolas 
do Império e a da universidade como consolidadora da cultura nacional, 
manifesta na década de 1930 e depois na Universidade de Brasília em 1960, 
o País viveu todo esse longo período de mais de cem anos a multiplicar 
vegetativamente aquelas primeiras escolas profissionais, dentro das precárias 
condições em que se criara o primeiro curso médico em 1808, entremeando 
esse laissez-faire com os assomos ocasionais de criação da verdadeira 
universidade. No meio de todo esse confuso processo, cabe apenas acentuar 
a transformação dos cursos médicos, que, a meu ver, representam o maior 
êxito do ensino superior brasileiro, no sentido de real incorporação da 
ciência experimental à formação profissional superior. Nas escolas de 
medicina estaria o modelo para a implantação da universidade moderna no 
Brasil. [...] O desafio do presente é criar ordem e padrões de métodos e de 
ação universitário na galáxia imprecisa, múltipla e vaga do ensino superior 
brasileiro em expansão incoercível. O que foi no Império modéstia, ou 
moderação, ou timidez da infância monárquica, fez-se, nessa segunda 
metade do século XX, desabusada e incrível facilidade. 

 Considerando os fatos até aqui relatados, é possível apreender que a educação superior 

no Brasil esteve fundamentalmente alicerçada pelas escolas profissionais isoladas e, 

consequentemente, o ensino foi basicamente aquele de tipo profissional. Dessa forma, essa e 

outras situações implicaram consequências para os estudos superiores e secundários do Brasil. 

Teixeira (2005, p. 182) afirma ainda que até a década de 1930 não havia “[...] nenhuma 

formação de professores em nível superior, nem para os estudos clássicos e históricos, nem 
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para a ciência”. As únicas escolas existentes eram aquelas de viés profissional (ciências 

aplicadas ou de formação vocacional). Sendo assim, sem a cultura humanística de estudos 

clássicos e históricos alimentados e coordenados pela “universidade” no Brasil, o país teve 

que contar com o autodidatismo dos professores, com leituras de livros estrangeiros e viagens 

à Europa (TEIXEIRA, 2005, p. 182, 183). 

 Ao final da década de 1960, Anísio Teixeira traduz em poucas palavras os caminhos 

difíceis, as transformações, as conquistas até se constituir o sistema universitário no Brasil: 

Geralmente as nações orgulham-se da velhice de suas universidades; o Brasil 
vai distinguir-se pela extrema juventude do seu vasto aparelho universitário. 
Com a radical transformação do saber e da cultura do nosso tempo, ele 
poderá incorporá-la, sem nenhuma das resistências e empecilhos do passado, 
nos seus mais recentes desenvolvimentos e conquistas. (TEIXEIRA, 2005, p. 
204). 

 No ano de 1968 uma nova discussão foi iniciada culminando na aprovação da Lei da 

Reforma Universitária (Lei nº 5540/68), dirigida somente às IFES − instituições federais −, a 

qual criava os departamentos (que substituiriam as cátedras e seguiam o modelo 

departamental da universidade norte-americana), o sistema de créditos, os cursos de curta 

duração, o vestibular (que deixou de ser eliminatório para se tornar classificatório), o ciclo 

básico, entre outros, estabelecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

valorizando a titulação dos professores e a produção científica de forma a possibilitar a 

profissionalização dos docentes. É nesse momento que é estabelecido o regime de tempo 

integral e a dedicação exclusiva para docentes. Ocorre, porém, que a citada lei passou a 

atingir as instituições privadas, pois muitas delas dependiam de subsídios do governo, a cujas 

orientações buscaram se adaptar (OLIVEN, 2002, p. 39; AZEVEDO, 2008, p. 21). 

 Após 1968, durante o governo militar e com grande incentivo deste, ocorre o aumento 

da demanda por vagas no ensino superior e a intensa expansão do setor privado, em especial 

de faculdades isoladas. Essa expansão se deu principalmente no entorno das grandes 

metrópoles e nas cidades de médio porte. A ambiguidade das políticas públicas verificada na 

República Populista é radicalizada nos governos militares. Cunha (2004, p. 802) afirma que 

Os governos militares radicalizaram essa ambiguidade. As universidades 
públicas receberam recursos que permitiram a montagem do ensino pós-
graduado e a institucionalização da profissão docente; os campus 
universitários foram edificados, com laboratórios e facilidades inéditas em 
nosso país; novas universidades federais e estaduais foram criadas, e as 
antigas expandiram suas atividades. Em contrapartida, as instituições 
privadas receberam incentivos diretos e indiretos inéditos, que, aliados à 
representação majoritariamente privatista do Conselho Federal de Educação 
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(CFE), propiciaram novo surto de expansão. A proporção de estudantes 
majoritária no setor público, durante a República populista, passou a 
minoritária (40% X 60%). Esse crescimento do setor privado foi tamanho 
que levou ao abandono dos principais parâmetros da reforma universitária, 
projetada, aliás, para o setor público. A expansão das matrículas das 
universidades federais, propiciada pelo aumento da produtividade favorecida 
pela “eliminação de duplicações para fins idênticos ou equivalentes”, foi 
descartada quando da primeira crise do petróleo. Em decorrência, ainda, do 
crescimento do setor privado, foi progressivamente abandonada a política de 
profissionalização universal e compulsória no ensino de 2º grau, já que as 
razões apontadas para a contenção da demanda do ensino superior, voltada 
para as IES públicas, deixaram de existir, pois mais e mais levas de 
candidatos eram absorvidas pelas IES privadas. 

 Cunha (2004, p. 802) afirma ainda que, durante o governo militar, a preocupação 

maior era a de que os jovens da classe média tivessem a possibilidade de fazer um curso 

superior e que ficassem satisfeitos com as opções cabidas na disputa. Esse governo tinha nas 

camadas médias a sustentação de suas bases políticas e facilitar o ingresso dos jovens dessa 

classe no ensino superior era uma forma de perpetuar o apoio, mas, como explicita o autor, 

esse “facilitário de ingresso nos cursos superiores” de nada adiantou, pois o apoio dado ao 

governo militar pelas camadas médias foi se atenuando até se tornar oposição (CUNHA, 

2004, p. 802). 

 Oliven (1990, p. 68) afirma que, entre os anos de 1964 e 1968, o número de candidatos 

ao ensino superior aumentou 120%, porém o número de vagas expandiu 50% e a demanda 

tornou-se muito mais acentuada em contraposição à oferta de vagas. Essa autora ressalta ainda 

que, nessa época, havia 125.000 candidatos excedendo o número de vagas ofertadas, fato esse 

que contribuiu para a organização de mobilizações estudantis que cobrariam uma maior 

flexibilidade do sistema educacional. 

 Quanto à qualidade do ensino e à expansão da rede de ensino superior privada nesse 

período, Cunha (2004, p. 802) afirma que 

[...] vale lembrar as mudanças propiciadoras da expansão privatista no 
período militar, particularmente nos exames vestibulares. Estes se 
transformaram em concursos, expressão mais adequada à disputa de vagas 
que à aferição da habilitação para os cursos superiores. A nota mínima foi 
eliminada, precisando ser apenas diferente de zero, e as provas objetivas 
(entenda-se “de múltipla escolha”) chegaram a ser obrigatórias. 

 No ano de 1968, a Lei Federal nº 5.540, que tratava da reforma universitária, foi 

aprovada, refletindo, segundo Oliven (1990, p. 70), o autoritarismo político característico do 

governo militar. A reforma foi direcionada, especialmente, às IFES e trazia, em seu texto, 

questões como o ciclo básico, o sistema de créditos, a unificação do vestibular, a 
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departamentalização, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, os cursos de curta duração. 

Essas ações refletiam uma política que visava aumentar as vagas sem maiores custos 

(OLIVEN, 1990, p. 71). Muitas das ações explicitadas nesse documento contribuíram para a 

profissionalização dos docentes, por meio dos “[...] regimes de tempo integral e dedicação 

exclusiva, da valorização da titulação em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado) e 

gratificando a produção científica, a reforma estabeleceu condições propícias ao 

desenvolvimento do sistema de pós-graduação no Brasil” (OLIVEN, 1990, p. 71). Oliven 

afirma ainda que  

A reforma universitária não teve como objetivo a real democratização do 
ensino superior. Imposta autoritariamente, ela restringiu-se a um processo de 
racionalização de recursos na forma de modernização conservadora. Embora 
o texto legal considerasse que o estabelecimento isolado devesse ser uma 
exceção, sabe-se que logo após a reforma o número desses estabelecimentos 
se expandiu vertiginosamente. (OLIVEN, 1990, p. 71). 

 Essa intensa expansão das matrículas no ensino superior, em especial no setor privado, 

resultou na instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e, a partir de 1974, o MEC 

passou a controlar essa expansão, proibindo a criação de novos cursos (OLIVEN, 1990, p. 

72). Sendo assim, o processo de massificação e privatização, intensificados na década de 

1970, passaram a ser contidos. 

Cunha (2004, p. 802) ressalta ainda que 

Durante as duas décadas de ditadura (1964/1985), as afinidades políticas dos 
empresários do ensino com os governos militares abriram caminho para sua 
representação majoritária (quando não exclusiva) nos conselhos de 
educação, inclusive no federal. Tornando-se maioria, eles passaram a legislar 
em causa própria. Os resultados foram expressos em cifras estatística e 
financeiras. Impulsionadas pela demanda de vagas, pelo freio na velocidade 
de expansão das redes públicas de ensino e, especialmente, pelas normas 
facilitadoras, as instituições privadas de ensino multiplicaram-se em número 
e cresceram em tamanho. Em qualquer capital de estado e até mesmo nas 
cidades médias do interior, pequenos ginásios e cursinhos pré-vestibular 
acumularam capital, alunos pagantes e níveis de ensino. Alguns ganharam 
até o status de universidade. Mais recentemente, as instituições privadas de 
ensino ingressaram no lucrativo esquema de multiplicação espacial – as 
universidades “multicampus”, dentro das áreas metropolitanas e em mais de 
um estado. 

Em 1980, 86% dos estudantes de terceiro grau estavam matriculados em faculdades 

privadas e, em 1981, o Brasil possuía 65 universidades, sendo que sete delas somavam 20.000 

estudantes. Ainda em 1981, mais de 800 estabelecimentos de ensino superior compunham o 

sistema de educação brasileiro, sendo que 250 deles tinham, em cada um deles, menos de 300 
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alunos matriculados e se dedicavam, exclusivamente, à prática do ensino (OLIVEN, 1990, p. 

71; OLIVEN, 2002, p. 39). Oliven (1990, p. 72) afirma que, nesse momento, “a dualidade do 

sistema não se refletia apenas em termos de dois setores”: o público (comportando a maior 

parte das universidades) e o privado (concentrando o maior número de faculdades isoladas). 

Houve também uma segmentação dentro do setor público, pois os programas de pós-

graduação se expandiram provocando o esvaziamento de mão de obra docente dos cursos de 

graduação: 

A expansão bastante controlada das matrículas em nível de graduação e o 
apoio financeiro de órgãos governamentais como CAPES, CNPq, FINEP 
possibilitaram o aperfeiçoamento de um grande contingente de professores, 
que passou a se dedicar às atividades de pesquisa e docência em nível de 
pós-graduação. (OLIVEN, 1990, p. 71). 

 Oliven afirma que, sob o entendimento do governo militar, a disseminação de 

faculdades isoladas privadas, por comportar número menor de alunos e cursos, dificultava a 

mobilização política dos estudantes, diferentemente do que ocorria nas universidades 

públicas, as quais eram consideradas pelos governantes como centros de subversão. Essas 

últimas “[...] sofreram um processo de ‘limpeza ideológica’ por meio das cassações de 

professores” (OLIVEN, 2002, p. 40). Buarque (1994, p. 70) ressalta que, apesar de o governo 

militar punir estudantes, demonstrando uma preocupação com a limpeza ideológica citada por 

Oliven, havia também, de certa forma, um apoio à universidade. Segundo Cristovam Buarque, 

“[...] em nenhum momento da história brasileira e raramente em outros países uma 

universidade recebeu tanto apoio financeiro quanto a brasileira durante o regime militar”. 

Oliven (1990, p.113) afirma que o governo militar era permeado de um caráter 

autoritário e que teve reflexos diretos nas universidades públicas, usando de ações 

desmobilizadoras respaldadas na Reforma Universitária de 1968. Segundo a mesma autora, o 

Decreto 477 consistia numa ameaça àqueles que compunham a comunidade acadêmica, pois 

previa casos de cassações de professores, expulsão de alunos e a presença de Assessorias de 

Segurança e Informações. As IES privadas também sofreram o controle ideológico, que, 

segundo Oliven (1990, p. 113), consistia na expansão da privatização, interiorização e 

paroquialização do sistema de ensino superior. Oliven (1990, p. 113) chama a atenção para o 

espírito de desmobilização política estabelecido e incentivado no sistema de ensino superior 

privado ao se ler o Manifesto de Empreendedores das Faculdades Particulares ao Presidente 

da República, às autoridades em geral e à nação, em que o item política reflete o seguinte 

pensar: 
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Os universitários que trabalham invocam seus sindicatos e partidos políticos, 
tentando acrescer legitimamente seus salários de sorte a adquirir o ensino 
através do qual esperam com razão lucrar. Os estudantes ociosos, contudo, 
uma vez que lhes falta o sindicato, já que não trabalham, buscam parasitar a 
nação por intermédio de uma cômoda ideologia: a da gratuidade financiada 
pelos outros. Todavia, na economia e na política, apenas os trabalhadores 
(operários, administradores, profissionais liberais e empresários) têm o 
direito de atuar. Porque trabalham. Quem ainda não dá e entretanto consome 
precisa, ao menos por pudor, senão por gratidão, acatar as decisões dos que 
produzem. De resto, se os estudantes estivessem habilitados a orientar o país, 
então seriam mestres. Que não se transforme despercebidamente o direito de 
falar na pretensão de comandar10”. 

É, entretanto, entre 1964 e final da década de 1970 que o ocorre o que Oliven (1993, p. 

76) chama de paroquialização do ensino superior. Segundo essa autora, a paroquialização do 

ensino superior consiste num processo de expansão da privatização e interiorização das IES. 

A autora ressalta ainda que “[...] entende-se paroquialismo como a qualidade daquilo que é 

paroquial, ou seja, limitado, em pensamento, interesse e objetivos, ao âmbito local” 

(OLIVEN, 1990, p. 113; 1993, p. 76). A autora afirma ainda que esse processo, fundado na 

privatização, encontrou forças no governo militar, pois as faculdades isoladas ofereciam 

cursos ideologicamente inofensivos, colaborando para a segurança nacional. Somado a isso, 

Oliven (1993, p. 76) ressalta que tais “[...] cursos eram economicamente baratos e 

academicamente empobrecidos”. 

 Na sequência do processo histórico, é possível constatar que a década de 1980 foi 

marcada pela redemocratização. Oliveira (2011, p. 8) afirma que foi nesse período que a 

educação superior passou a ser concebida de maneira mais efetiva em “[...] um espaço ou 

campo da educação superior ou universitário no Brasil, tendo por base, um sistema amplo, 

heterogêneo e complexo de educação superior”. Piana (2008, p. 67) afirma que esse período 

foi caracterizado pela “transição do autoritarismo para a democracia”. Segundo a mesma 

autora, esse período foi permeado por forças sociais, como, por exemplo, as propostas 

educacionais, seja no âmbito da sociedade civil ou do Estado, assim como pela CF 88 e pela 

eleição direta para a Presidência da República. Esse momento de transição, de 

redemocratização, trazia ainda um elemento prejudicial para a qualidade do ensino superior: a 

paroquialização (OLIVEN, 1990, p. 113).  Esse evento criticado por Oliven é demonstrado 

por Cunha (2004, p. 803), quando afirma que  

                                                           
10 Associação Profissional das Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de 

Janeiro, Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado 
de São Paulo, “Manifesto de Empreendedores das Faculdades Particulares ao Excelentíssimo 
Presidente da República, às autoridades em geral e à nação”. Jornada do Brasil, Rio de Janeiro, 
25/11/79. 
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Parcela crescente da expansão da oferta de vagas originou-se da criação de 
IES privadas nas periferias das áreas metropolitanas e nas cidades do 
interior. O ensino descolou-se, então, das instalações como bibliotecas 
públicas, laboratórios estaduais, arquivos públicos e tantas outras facilidades, 
que constituem o que se poderia chamar de suas economias externas. As IES 
passaram a bastar-se, pois nem mesmo livrarias existiam nas cidades que, 
festivamente, acolheram-nas. Lamentavelmente, a dimensão carnavalesca da 
cultura brasileira favorece o credenciamento da fantasia... 

Sobre o paroquialismo, Cunha (2004, p. 813) ainda afirma que esse processo deve ser 

enfrentado com firmeza nos setores público e privado, pois o ensino superior exige 

investimentos “caros e raros”, não disponíveis em qualquer lugar. Dessa forma, o autor afira 

que “a reconcentração das IES, inclusive na dimensão geográfica, é condição necessária para 

a melhoria da qualidade do ensino superior” e que, sem essa reconfiguração, as demais ações 

serão sem efeito. Cunha (2004, p. 813) fala também que o ensino à distância, e a moradia 

estudantil seriam opções também nesse processo. Oliven (1993, p. 76) nos fala que, na década 

de 1980, o ensino superior atravessou significativas transformações, pois foram criadas várias 

universidades públicas a partir da aglutinação das faculdades isoladas. A autora afirma ainda 

que, nesse período, ocorreram diversas greves gerais dos docentes nas universidades públicas, 

mobilizações, entre elas aquela que exigia que ocorressem eleições para os cargos de direção 

com participação direta da comunidade acadêmica. 

Sendo assim, a redemocratização política do Brasil aconteceu após diversos debates e 

mobilizações sociais, culminando na promulgação da Constituição Federal em 1988. Esse 

processo foi constituído por grupos e associações da sociedade civil que se contrapunham: de 

um lado aqueles que se identificavam com os interesses da educação pública e, de outro, os 

grupos privatistas. Os primeiros visavam garantir verbas públicas para as instituições públicas 

federais, sendo eles a favor do ensino público laico em todos os níveis e ofertado 

gratuitamente. O segundo grupo defendia o acesso às verbas públicas pelo setor privado, com 

menor interferência do Estado em seus negócios (OLIVEN, 2002, p. 41). A promulgação da 

Constituição Federal de 1988 trouxe benefícios para a educação superior, apesar de não ter 

garantido de forma completa o direito de todos a esse nível educacional.  

No início da década de 1990, segundo Oliven (1993, p. 76), o Brasil contava com 95 

universidades, sendo 36 delas públicas federais, 16 estaduais, 3 municipais e 40 privadas, 

ocorrendo também uma significativa redução das instituições isoladas. Em 1990, de forma 

geral, havia 1.540.080 alunos matriculados em cursos de graduação, 131.641 docentes em 

exercício, sendo que 34% deles possuíam apenas o curso de graduação e 13% possuíam até o 

doutorado inclusive. A autora afirma ainda que, nessa década, as instituições públicas 
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estaduais contavam com docentes bem mais qualificados, pois 34% deles possuíam titulação 

em nível de doutorado, enquanto as IFES contavam com 17% e as particulares com apenas 

6%. 

Sobre a universidade na década de 1990, Oliven (1993, p. 77) nos traz que essas 

instituições pouco sofreram alterações: 

Do ponto de vista qualitativo, pode-se dizer, portanto, que as universidades 
pouco inovaram nestes últimos anos. Isso se deve a múltiplos fatores: a) 
tendência à burocratização das instituições; b) falta de uma política 
governamental de longo prazo, imprevisibilidade e insegurança 
orçamentárias; c) peso do credencialismo, principalmente no nível de cursos 
de graduação – exigência de currículos mínimos, que muitas vezes se tornam 
máximos, devido à quantidade de créditos exigidos; d) tradição científica 
recente e relativamente pequena; [...] e) pouca importância dada às 
atividades de extensão e dificuldade em defini-las; f) resistência a uma 
flexibilidade organizacional, que facilitaria experiências interdisciplinares e 
estimularia a pesquisa, a inovação no ensino e a própria atividade de 
extensão; g) desconhecimento da maioria das universidades sobre as próprias 
possibilidades e limitações; h) pouca autonomia concedida às universidades. 

Corroborando o supraexposto, é possível apreender que, principalmente nas últimas 

décadas, as políticas públicas no Brasil foram muito influenciadas pelo fundamento de 

política externa, pelos modelos estrangeiros, por relatórios teóricos. O notório 

descompromisso do Estado para com a educação pode ser sentido na gestão e no 

financiamento fragilizados destinados a esse setor. Fatores como a falta de uma política 

governamental de longo prazo voltada para o ensino superior, a incerteza quanto a questões 

orçamentárias, a pouca tradição científica e a falta de incentivo à pesquisa, extensão e à 

inovação do ensino demonstram muitas das características que se agravariam no governo de 

FHC. Na década de 1990, as reformas da educação superior e do Estado estiveram 

fundamentadas no liberalismo ortodoxo estimulado pelo Banco Mundial (AZEVEDO, 2008, 

p. 21), instituição essa que balizaria todas as políticas públicas e econômicas no octênio do 

presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Outros fatores são apontados também como característicos desse momento e são 

apontados por Oliven (1993, p.77) em seus estudos, chamando nossa atenção para a 

importância desses dados, os quais consistem no fato de que a clientela das universidades se 

diversificou bastante nesse período, em especial nas décadas que antecederam seu estudo. A 

autora explicita que, no Brasil, naquele momento, foram criados cursos superiores para a 

terceira idade. Afirma ainda que passou a haver maior demanda da população adulta por 

cursos de graduação, e que, por ser um país de extensões territoriais extensas, o Brasil sempre 
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apresentou demandas diferenciadas em cada região. Outros aspectos que caracterizaram a 

década de 1990, segundo Oliven (1993, p.77), foram os motivos que levaram o indivíduo a 

querer um diploma de graduação e a avaliação realizada pela CAPES. A autora afirma que o 

que era perceptível anteriormente era o fato de a população buscar os cursos de graduação 

para se profissionalizar, para conquistar status, mudar sua situação econômica e social. Na 

década de 1990, porém, outro objetivo é notado: “[...] o estudante parece desejar um plano de 

estudo capaz de diferenciá-lo não só na concorrência para conseguir um emprego, como 

também preparar-se para atividades socialmente inovadoras” (OLIVEN, 1993, p. 77). 

 

 

1.2  O ensino superior e a universidade no governo do presidente FHC 

 

 

O presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC – governou o Brasil por dois 

mandatos, entre os anos 1995 e 2002. Nesse governo foi possível constatar a implementação 

de ações fundamentadas na ideologia neoliberal, norteadas pelo Banco Mundial. Sguissardi 

(2006, p. 1026) afirma que esse governo estava fortemente alinhado às políticas neoliberais, e 

exemplo disso era o fato de o país estar integrado à economia mundial valorizando o papel 

atribuído ao mercado na alocação de recursos e reduzindo progressivamente as funções do 

Estado enquanto provedor de serviços sociais. Essa desresponsabilização do Estado no que 

tange à promoção de políticas sociais ou, como cita Sguissardi (2006, p. 1026), de serviços 

sociais, incluía também a educação. Segundo esse autor, várias medidas foram recomendadas 

pelo Banco Mundial (BM), como, por exemplo: “[...] combate ao déficit público, ajuste fiscal, 

privatização, liberação/ajuste de preços, desregulamentação do setor financeiro, liberação do 

comércio, incentivo aos investimentos externos, reforma do sistema de 

previdência/seguridade social e reforma, desregulamentação e flexibilização das relações de 

trabalho” (SGUISSARDI, 2006, p. 1027). Corroborando o supraexposto, Santos (2011, p. 24) 

fala que as sugestões do BM são, portanto, de não aumentar os investimentos públicos na 

universidade, mas sim de ampliar o mercado universitário; sugere-se também a redução dos 

gastos por cada estudante, tendendo à extinção da gratuidade desse nível de ensino.  

Sguissardi (2006, p. 1027) afirma que esse processo de ajustes estruturais e fiscais, 

com reformas orientadas para o mercado, teve início no governo Collor de Mello (1990-

1991), passando pelo de Itamar Franco (1992-1994), adentrando e ganhando força no governo 

de FHC (1995-2002). Esse autor ressalta ainda que “[...] no octênio FHC, ocorreram as 
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principais conducentes à reconfiguração das esferas pública e privada no âmbito do Estado, 

assim como da educação superior” (SGUISSARDI, 2006, p. 1027). 

Foi em 1996, durante o governo FHC (1995-2002) e após longo debate, que ocorreu a 

promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, a qual pode ser 

apreendida como o marco que delimita o início da reestruturação do ensino superior no Brasil 

(CATANI e OLIVEIRA, 2007, p. 1). Essa lei trouxe diversas alterações na sistemática do 

ensino superior do país, como exemplo: no processo regular e sistemático de avaliação dos 

cursos de graduação e das instituições de ensino superior, inclusive condicionando seu 

desempenho mensurado na avaliação ao seu credenciamento ou recredenciamento; no caso de 

desempenho insatisfatório, a instituição passou a ter um prazo para sanar as deficiências 

detectadas; na alteração das exigências no que tange à qualificação do corpo docente, sendo 

que, para ser considerada universidade, gozando de autonomia para criar ou fechar cursos, 

definir número de vagas e atividades, entre outros, a instituição deveria ter, pelo menos, a 

terça parte do seu corpo docente com titulação de mestre ou doutor, desenvolvendo suas 

atividades em tempo integral.  

Além de definir a sistemática do ensino superior, a LDB, em seu artigo 47, parágrafo 

4º, cita que “[...] as instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos 

de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo 

obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas”. No artigo 43 são expressas as 

finalidades desse nível educacional. São elas: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo; 
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
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Cunha (2004, p. 804) ressalta ainda que a LDB foi um projeto patrocinado pelo 

governo e que contribuiu veementemente para a expansão das IES privadas. Sendo assim, 

pode-se apreender que essa lei trazia em si traços característicos da ideologia neoliberal: 

Na verdade, o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), a partir do seu 
primeiro mandato (1995-1998), deu início a uma ampla reforma que 
objetivou modificar o panorama da educação no país, particularmente da 
educação superior. Nesse sentido promoveu a elaboração e a aprovação de 
um arcabouço legal capaz de alterar as diretrizes e bases que davam 
sustentação ao modelo que vinha sendo implementado desde a reforma 
universitária de 1968. Além disso, introduziu mudanças concretas no padrão 
de avaliação, de financiamento, de gestão, de currículo e de produção do 
trabalho acadêmico, produzindo transformações significativas no campo 
universitário e na identidade das Instituições de Ensino Superior (IES). 
(CATANI e OLIVEIRA, 2007, p. 1). 

Durante o governo FHC foi verificado um incentivo maior às IES privadas em 

detrimento das públicas. Cunha (2004, p. 803) e Dantas e Sousa Junior (2009, p. 12) afirmam 

que as IFES, nesse governo, passaram por um período de restrições muito mais intenso se 

comparado a outros momentos, e que, por outro lado, as IES privadas foram beneficiadas com 

várias determinações e incentivos. Cunha (2004, p. 803) cita ainda que “[...] as IES estaduais 

passaram por diferentes situações, mas nenhuma folgada”. Catani e Oliveira (2007, p. 5) 

afirmam que, no governo do FHC, o emprego público, em especial nas IFES, sofreu 

significativa alteração. Isso muito em decorrência da reforma do Estado, das políticas 

neoliberais adotadas nessa administração. Segundo esses autores, nesse período as IFES 

foram criticadas por diversas razões, pois consideravam, entre outras coisas, que essas 

instituições: não tinham capacidade para gerir de forma eficaz os recursos públicos; não 

conseguiam flexibilizar suas grades curriculares de forma a atender as necessidades do 

mercado; não eram capazes de captar recursos financeiros diversos; não eram capazes de 

expandirem suas vagas. Por esses e outros motivos, os concursos públicos para docentes e 

técnico-administrativos foram suspensos logo no início do mandato desse presidente e os 

salários não sofreram alteração ao longo do seu governo: “Verifica-se que as várias 

universidades federais sofreram um processo de congelamento dos recursos a ela destinados, 

não havendo, praticamente, a reposição de recursos humanos e materiais” (CATANI, 2008, p. 

6). Sguissardi (2006, p. 1030) mostra ainda que  

[...] no período 1994-2002, o ensino superior público federal teve uma 
expansão de 37% nas matrículas e uma redução de 5% no seu corpo docente 
e de 21% no seu quadro de funcionários, além do quase congelamento 
salarial de docentes e funcionários técnico-administrativos. Esse 
congelamento foi parcialmente compensado apenas por uma gratificação 
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proporcional aos índices individuais de “produtividade”, intitulada, no caso 
dos docentes, de gratificação de estímulo à docência (GED).  

Foram, portanto, dois mandatos em que essas instituições conviveram com o descaso 

do governo. Os reflexos desse período ainda hoje podem ser observados e sentidos: 

A privatização do ensino superior foi acelerada no octênio FHC. O número 
de instituições privadas aumentou consideravelmente, em especial na 
categoria universidades e na dos centros universitários, o que resultou na 
ampliação do alunado abrangido pelo setor. Tal crescimento fez-se com a 
complacência governamental diante da qualidade insuficiente do ensino 
ministrado nas instituições privadas e até mesmo com o benefício do 
credenciamento acadêmico e do crédito financeiro.  
Se, de um lado, as IES federais padeceram de recursos para continuarem a 
operar nos termos que antes faziam e, de outro, as IES privadas recebiam 
benefícios, como o financiamento das mensalidades cobradas aos estudantes 
e linha de crédito exclusiva para investimento, a juros subsidiados, como 
deixar de pensar que o sucateamento do setor público do ensino superior 
correspondia a um intento deliberado? Sem outra referência empírica, esse 
foi o pensamento dominante naquelas instituições no período 1995/2002. 
(CUNHA, 2004, p. 807). 
 

Sendo assim, é possível ver que as IFES sofreram os reflexos das políticas adotadas 

por esse governo, em especial no que tange ao seu financiamento. Dantas e Júnior (2009, p. 

12) afirmam ainda que as IFES passaram por fortes restrições orçamentárias entre os anos 

1995 e 2002, representando uma redução de aproximadamente 25% do valor anteriormente 

destinado a elas: 

Para se analisar as políticas públicas de educação superior durante esse 
período, um indicador importante é o do financiamento federal das IFES, 
obrigação constitucional. O índice mais utilizado é do percentual em relação 
ao PIB, ano a ano, do total de recursos destinados ao conjunto IFES. 
Os recursos destinados às IFES no ano 1989 correspondem a 0,97% do PIB. 
Em 1994, eles correspondiam a 0,91%. Oito anos passados, eles 
correspondiam a 0,64% e, no ano anterior, tinham correspondido a 0,61%, 
numa redução de cerca de 33% em relação ao início do octênio 
governamental. Caso fosse tomado como referência o total das despesas 
correntes do fundo público federal, a queda no índice se revelaria ainda mais 
acentuada: 44% (SGUISSARDI, 2006, p. 1030). 

Dessa forma, durante os anos de governo do FHC, as universidades federais sofreram 

com as ações, de cunho neoliberal, adotadas pelo governo. Além dos reflexos negativos 

associados ao reduzido número de contratações de servidores e da falta de investimento na 

infraestrutura, foi possível verificar também nesse período o incentivo à expansão das 

instituições de ensino superior particulares. Todas essas ações iam ao encontro das 

proposições do Banco Mundial. Nesse governo, a proposta de reformulação da educação 
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superior sustentada pela lógica neoliberal visava comprovar que o Estado tem limitações para 

garantir o financiamento das universidades e que as universidades públicas seriam ineficientes 

e não conseguiriam se adequar às exigências do mercado de trabalho. Sobre o exposto acima, 

Azevedo (2008) discute, em seu texto, que, no governo FHC (1995-2002), ocorreu a 

priorização do livre mercado entre as instituições de ensino superior. Esse autor afirma que, 

“[...] nos anos 1990, a reforma do sistema de educação superior no Brasil ocorreu em paralelo 

com a Reforma do Estado, priorizando o livre jogo do mercado. Ou seja, durante os dois 

mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) houve um forte processo de 

mercadorização das relações sociais [...]”, nas quais a educação superior encontra-se inserida 

(CATANI, 2008, p. 21). 

Cunha (2004, p. 809) nos apresenta ainda o seguinte quadro: 

[...] em 1995 FHC encontrou o ensino superior com 1,2 milhão de estudantes 
de graduação e o deixou com 3,5 milhões – um crescimento de 209% em 
oito anos! O alunado do setor público cresceu um pouco, mas foi o do setor 
privado que impulsionou essa curva ascendente. Se, ao início desse período, 
o setor privado respondia por cerca de 60% do efetivo discente, ao fim dele 
essa proporção subiu a 70%. O número de universidades públicas ficou 
estagnado, mas as privadas subiram de 63 a 84. E o de centros universitários, 
de zero a 77, dos quais 74 privados. A periferia das áreas metropolitanas e as 
cidades do interior passaram à frente das capitais na disputa pelo estudantado 
(54% X 46% em 2002). Declaração do diretor do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), por ocasião da divulgação do 
Censo da Educação Superior, em outubro de 2003, dá conta de que só no 
último ano do octênio FHC foram autorizados 186 cursos de graduação e 53 
novas IES. 

Cunha (2004, p. 809) ressalta ainda que a tentativa de regulação do mercado aplicada 

ao ensino superior no governo FHC não teve sucesso e que esse fato resultou em “uma pesada 

herança para seu sucessor”, o governo Lula. 

Sguissardi (2006, p. 1027) observou alguns fenômenos que se sucederam entre os anos 

de 1994 e 2002, relacionados à educação superior, e elencou-os em seu texto, objetivando 

refletir sobre esses eventos. Tais dados e aspectos importantes do ensino superior foram 

relacionados pelo autor como sendo em nível de: cobertura do sistema; de diversidade 

institucional; da privatização do sistema; da distribuição regional; da concentração: por área 

do conhecimento, no ensino noturno, regional da pós-graduação; do financiamento das IFES; 

da autonomia de gestão financeira; do Exame Nacional de Cursos (Provão); do modelo de 

universidade; da legislação educacional; do PNE e dos vetos presidenciais. 

Sobre a cobertura do sistema, Sguissardi (2006, p. 1027) disserta que, nesse período, a 

taxa de alunos na faixa etária de 18 a 24 anos matriculados na graduação era a mais baixa da 
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América Latina. Ressalta ainda que, sob o enfoque da diversidade cultural, houve um 

incremento vertiginoso no número de faculdades, que passou de aproximadamente 724 em 

1994 para 1.734 em 2004 e que, em 2006, na América Latina, o Brasil se apresentava como o 

país com maior índice de privatização e, nesse mesmo ano, o Brasil era o 5º país do mundo 

com maior índice de privatização. O autor aponta também para o fato de que a distribuição 

regional da educação superior apresentava sérias distorções: a região Nordeste com 29% da 

população brasileira, contava com 13% das IES e 12% das vagas; e, por outro lado, a região 

Sudeste, com 43% da população, contava com 56% das IES e 58% das vagas. É também 

relatado que, nesse período, foi verificada uma maior concentração das áreas do 

conhecimento muito em decorrência dos investimentos demandados: no setor público 

concentravam-se majoritariamente os cursos que requeriam maiores investimentos, por outro 

lado, os cursos que exigiam menores investimentos concentravam-se em larga escala no setor 

privado. O autor demonstra ainda que a maioria das vagas correspondia às matriculas no 

período noturno (57%), sendo que 67% delas pertenciam à rede privada e 30% à rede pública. 

No início do século XXI, o ensino superior disponibilizava 1.216.287 vagas, sendo que 79,8% 

eram ofertadas pelo setor privado e 20,2% pelo setor público. Nesse governo, o modelo de 

universidade aplicado era prioritariamente o de ensino em detrimento do modelo de 

universidade de pesquisa. Os recursos financeiros destinados às IFES sofreram redução de 

33% no octênio FHC. 

Para Santos (2011, p. 18,19):  

A perda de prioridade na universidade pública nas políticas públicas do 
Estado foi, antes de mais, o resultado da perda geral de prioridade das 
políticas sociais (educação, saúde, previdência) induzida pelo modelo de 
desenvolvimento econômico conhecido por neoliberalismo ou globalização 
neoliberal que, a partir da década de 1980, se impôs internacionalmente. Na 
universidade pública ele significou que as debilidades institucionais 
identificadas – e não eram poucas -, em vez de servirem de justificação a um 
vasto programa político-pedagógico de reforma da universidade pública, 
foram declaradas insuperáveis e utilizadas para justificar a abertura 
generalizada do bem público universitário à exploração comercial. Apesar 
das declarações políticas em contrário e de alguns gestos reformistas, 
subjacente a este primeiro embate da universidade com o neoliberalismo está 
a ideia de que a universidade pública é irreformável (tal como o Estado) e 
que a verdadeira alternativa está na criação do mercado universitário. O 
modo selvagem e desregulado como este mercado emergiu e se desenvolveu 
são a prova de que havia a favor dele uma opção de fundo. E a mesma opção 
explicou a descapitalização e desestruturação da universidade pública a favor 
do emergente mercado universitário com transferências de recursos humanos 
que, por vezes, configuram um quadro de acumulação primitiva por parte do 
setor privado universitário à custa do setor público.  
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Sguissardi (2006, p.1036) traz ainda a reflexão sobre a influência exercida pelo 

documento elaborado pelo Banco Mundial em 2000 (Higher education in developing 

countries: periland promise) sobre as nossas universidades. Segundo o autor, esse documento 

realiza um diagnóstico da situação da educação superior nesse período, em que o déficit 

público aparece como consequência do comprometimento do fundo público com o ensino 

superior, em especial com as universidades de pesquisa. E, por ser a universidade de ensino 

menos dispendiosa do que a universidade da pesquisa, o Banco Mundial defende o incentivo à 

primeira em detrimento da segunda. Sguissardi (2006, p. 1036) afirma ainda que, “[...] para o 

Banco, esse nível de ensino não poderia ser tratado com um ‘bem estritamente público’, em 

razão de suas condições de competitividade (oferta limitada), excluibilidade (pode-se obtê-lo 

mediante pagamento) e recusa (não é requerido por todos)” (SGUISSARDI, 2006, p. 1038). 

Sendo assim, durante o governo FHC as políticas econômicas e sociais foram 

veementemente influenciadas pelas concepções e propostas formuladas no “Consenso de 

Washington”, culminando num progressivo processo de restrição do papel do Estado em 

diversos setores da sociedade e da economia e, por outro lado, na liberalização da economia e 

nas privatizações. O endividamento externo agravou-se, as distorções sociais e educacionais 

também se intensificaram (DANTAS e SOUSA JUNIOR, 2009, p. 1). Somado a isso, 

Azevedo (2008, p. 21) afirma que, em meados da primeira década do século XXI, o Processo 

de Bolonha passou a ser referência para qualquer que fosse o movimento, em nível mundial, 

que pretendesse uma reforma universitária. O Processo de Bolonha, segundo o autor, 

consistiria numa  

[...] meta-política pública, de um meta-Estado, iniciada em 1999, de 
construção de um espaço de educação superior na Europa até o ano de 2010, 
cujo objetivo essencial é o ganho de competitividade do Sistema Europeu de 
Ensino Superior frente a países e blocos econômicos. Com tal finalidade, 
esse projeto pan-europeu objetiva harmonizar os sistemas universitários, 
currículos acadêmicos e adotar programas de formação contínua 
reconhecíveis por todos os Estados membros da União Européia. 
(AZEVEDO, 2008, p. 21). 

Azevedo (2008, p. 21), em seu estudo, nos mostra que, durante os anos 1990, a 

reforma da educação superior no Brasil aconteceu concomitantemente à Reforma do Estado, 

permeada pela política neoliberal, onde o “livre jogo do mercado” foi priorizado. Dessa 

forma, durante seus dois mandatos, as relações sociais sofreram um forte processo de 

mercadorização. 

Sguissardi (2006, p. 1034) apresenta ainda algumas teses que nortearam o governo de 

FHC quanto às reformas na educação superior, as quais dependeram menos de uma lei 
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específica e mais de “[...] uma série de instrumentos legais e de medidas como a redução dos 

recursos financeiros”. Três teses são apresentadas pelo autor como orientadoras das ações do 

poder público no que tange à educação superior, são elas: a tese de que o país em 

desenvolvimento deveria investir mais e com maior proveito na educação básica, 

posteriormente na educação secundária com redução de investimentos na educação superior, 

colocando um fim na gratuidade desse nível educacional; a tese de que o déficit público 

estaria diretamente vinculado ao excessivo comprometimento do fundo público com o ensino 

superior, mais especificamente com as universidades de pesquisa, ou seja, essas instituições 

onerariam por demais o orçamento público, e a solução seria a privatização do sistema de 

ensino superior; a tese de que o ensino superior deveria ser prioritariamente um bem privado, 

pois a oferta do bem público é limitado, além de o ensino superior poder ser pago e não ser 

um bem demandado por todos. Sguissardi (2006, p. 1034) afirma ainda que essas teses 

orientaram diversas ações das reformas pontuais da educação superior, como, por exemplo: 

a) a gradativa desresponsabilização do Estado com o financiamento e a 
manutenção da educação superior, embora mantendo sobre ela estrito e 
crescente controle, via sistemas de avaliação, regulação, controle e 
credenciamento; 

b) o estímulo e as facilidades para a criação e expansão de IES privadas 
sem e com fins lucrativos; 

c) a indução a que as IES públicas sejam organizadas e geridas à 
semelhança de empresas econômicas; 

d) a valorização da qualidade acadêmica em moldes administrativo-
gerenciais e empresariais: produto, custo/benefício; 

e) o incentivo à competição intra e interinstitucional; 
f) a manutenção das IFES sem autonomia de gestão financeira e as 

tentativas de aprovação de instrumentos legais que instituíssem um 
modelo de autonomia distinto do constitucional, isto é, autonomia 
financeira em lugar da autonomia de gestão financeira; 

g) o implemento à diversificação das fontes de financiamento, mediante, 
entre outras medidas, a criação de FAIs, a cobrança de mensalidades, 
contratos de pesquisa com empresas, venda de serviços e consultorias e 
doações da iniciativa privada; 

h) o implemento à diferenciação institucional – universidades de ensino, 
em especial -, além de carreira docente por instituição, salários 
individualizados por volume de aulas e de produção científica (vide 
GED). 

No governo FHC pouco foi feito no sentido de possibilitar a inclusão de alunos de 

baixa renda no ensino superior público, principalmente se for levado em consideração que a 

política aplicada por esse governante e sua equipe esteve coadunada com a ideologia 

neoliberal. Buscou-se mais, nesse momento, o incentivo à expansão das instituições privadas 

de ensino superior, supondo a democratização do acesso mais pelo aumento de vagas do que 
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pela responsabilização do Estado por criar e gerir tal acesso às IFES.  O fato é que, por ser um 

governo pautado na ideologia neoliberal, as ações e/ou programas de cunho social, que 

deveriam a priori ser de responsabilidade do Estado, eram sempre trabalhadas tendendo à 

desresponsabilização desse poder. O objetivo era, sem dúvida, o Estado Mínimo. O mercado 

da educação superior foi imensamente incentivado nesse governo e as IFES sofreram um 

intenso processo de sucateamento. Essa ação resultou em prejuízos imensos, não só para as 

próprias instituições, mas para o país como um todo. Isso porque muitas ações promovidas 

pelas IFES (sejam elas de ensino, pesquisa ou extensão) foram impossibilitadas por falta de 

recursos (sejam eles econômicos ou de pessoal).  

Oliveira (2006a, p. 16) afirma que, ao final do governo de FHC, no ano de 2002, havia 

1.637 instituições de ensino superior, distribuídas da seguinte forma: 162 universidades das 

quais 43 eram federais, 31 eram estaduais, quatro eram municipais e 84 eram privadas; 77 

centros universitários, dos quais um era federal, dois eram municipais, 74 privados; 105 

faculdades integradas divididas em três municipais e 102 particulares; 1.240 faculdades, 

escolas ou institutos onde 7 eram federais, 25 eram estaduais, 48 municipais e 1.160 eram 

privadas; 53 centros de educação tecnológica dos quais 22 eram federais, 9 eram estaduais e 

22 eram privados. Ressalta-se que a principal atividade desenvolvida pelas instituições 

privadas era e ainda é o ensino de graduação. 

 

 

1.3  O ensino superior e a universidade no governo do presidente Lula 

 

 

Apesar das expectativas em torno de uma possível alteração no desenvolvimento do 

processo da educação superior no novo governo, em pouco tempo pôde-se verificar que a 

política do governo FHC e suas medidas socioeconômicas refletiram diretamente sobre as 

universidades públicas e adentraram também o primeiro ano do governo Lula (2003-2010) 

(SGUISSARDI, 2006, p. 1039; DANTAS e SOUSA JUNIOR, 2009, p. 1, 12).  Para 

Sguissardi, nesse primeiro momento, “o pano de fundo manteve-se o basicamente o mesmo”, 

não havendo grandes rupturas com o processo desenvolvido pelo governo anterior. Esse autor 

afirma ainda que, mesmo após três anos e meio de gestão, era possível verificar, no governo 

Lula, a “[...] continuidade das políticas do octênio anterior, tanto no campo da 

macroeconomia, dos compromissos com o mundo financeiro, quanto nas alianças políticas 

com partidos de centro e de centro-direita” (SGUISSARDI, 2006, p. 1039). Não houve, nesse 
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governo, portanto, sob o olhar desse autor, predominância de políticas heterodoxas na 

economia ou antineoliberais. Dantas e Sousa Junior (2009, p. 6) entendem o governo Lula 

como “bifronte”, pois teria características conservadora na economia e reformadora na 

política. Esses autores acreditam também que essa continuidade poderia ser justificada pela 

crise econômica deixada como herança ao seu governo (DANTAS e SOUSA JUNIOR, 2009, 

p. 2). Dessa forma, a transição não pode ocorrer com grandes rupturas, mas sim de forma 

lenta e gradual, mantendo muitos elementos constantes no governo anterior e aprofundando 

outros durante os anos. Para esses autores, “[...] essa política foi flexibilizada já a partir de 

2004, com a queda consecutiva da taxa de juros, uma maior flexibilização da execução do 

superávit primário do setor público e ampliação dos investimentos públicos e dos gastos 

sociais” (DANTAS e SOUSA JUNIOR, 2009, p. 2). Esses autores nos trazem dados que 

demonstram a intenção do governo Lula em romper com alguns elementos do governo FHC e 

exemplo disso são os maiores investimentos com gastos sociais.  

Foi possível verificar, a partir de 2003, apesar das restrições orçamentárias, maiores 

gastos com assistência social, que passou de R$ 11,6 bilhões de reais no referido ano para R$ 

25,2 bilhões de reais no ano de 2006. Os gastos com direitos e cidadania, que eram de R$ 544 

milhões em 2003, passaram a ser de R$ 1,1 bilhão em 2006. Nesse mesmo período os 

investimentos com habitação passaram de R$ 168 milhões para R$ 1,3 bilhões e com a 

organização agrária subiram de R$ 1,9 bilhões para R$ 4,8 bilhões de reais. Diante disso, a 

economia voltou a crescer em 2004 de forma mais intensa, acompanhada da ampliação das 

políticas sociais, reajustes de salário mínimo, com consequente melhoria da qualidade de vida 

da população brasileira. Dantas e Sousa Junior (2009, p. 13) afirmam que “[...] a partir de 

2004 inicia-se um movimento de recuperação das condições de financiamento das IFES, 

impulsionado por aporte de novos recursos oriundos dos programas de expansão da rede 

pública”. 

Para apreender as diferenças existentes entre os governos do FHC e o do Lula, o 

quadro disponibilizado abaixo demonstra a evolução dos recursos destinados às IFES entre os 

anos de 1995 e 2008. 
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Quadro 1.3.1 – Recursos das IFES (1995-2008), excluídos os recursos próprios. 

 

Ano Total 
Valores em R$ bilhões, a 
preços de janeiro de 2009 
(IPCA) 

PIB 
Valores em R$ trilhões, a 
preços de janeiro de 2009 
(IPCA) 

% 

1995 13,3 1,80 0,74 
1996 11,6 1,86 0,63 
1997 11,6 1,93 0,60 
1998 11,5 1,95 0,59 
1999 12,3 2,03 0,61 
2000 12,4 2,10 0,59 
2001 11,7 2,17 0,54 
2002 12,5 2,27 0,55 
2003 11,8 2,27 0,52 
2004 13,4 2,43 0,55 
2005 12,8 2,52 0,51 
2006 15,6 2,67 0,59 
2007 16,6 2,82 0,59 
2008 17,9 2,97 0,60 
2009 --- 2,98 --- 
2010 --- 3,13 --- 

Fonte: Amaral (2011, p. 17). 

 

Analisando o quadro 1.3.1, pode-se ver que houve redução significativa dos recursos 

investidos nas IFES, principalmente a partir de 1996, sofrendo pequenas variações entre os 

anos 1999 e 2002. O governo Lula inicia a gestão com destinação de recursos ainda reduzidos 

ao ensino superior, porém, nos anos seguintes desse governo, constata-se uma real 

preocupação com a melhoria desse nível de ensino, pois os investimentos receberam, ano a 

ano, incremento nos seus valores. Pode-se verificar que, em 1995, havia um investimento de 

0,74% do PIB no ensino superior e no último ano do governo FHC o investimento era de 

0,55%. No primeiro ano do governo Lula o investimento correspondia a 0,52% do PIB e, em 

2008, era de 0,60%. 

Sendo assim, no primeiro terço do governo Lula quatro leis que tratavam da educação 

superior foram sancionadas, e apontavam “[...] mais para a continuidade do que para a 

descontinuidade das políticas anteriores no setor” (SGUISSARDI, 2006, p. 1042). A Lei 

Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004, por exemplo, objetivava a substituição do “Provão” 

(Exame Nacional de Cursos) e, portanto, criava o SINAES, sistema esse que, apesar dos 

avanços promovidos, acabou por acarretar também o comprometimento da autonomia 

universitária. 
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A Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, criava facilitadores para o uso dos 

recursos físicos, materiais e humanos da IFES pelas empresas. Previa também gratificação aos 

pesquisadores que tivessem seus conhecimentos utilizados pelas empresas, assim como a 

possibilidade de transferência de tecnologia das universidades para as empresas. A 

preocupação que surgiu com a sanção dessa lei consistia no fato de que a grande proximidade 

estabelecida entre universidade e empresa pudesse vir a criar distorções “[...] da verdadeira 

função pública da universidade no campo científico e da inovação e, dada a penúria financeira 

das universidades públicas e seus docentes/pesquisadores, criaria também facilidades para a 

subordinação da agenda universitária ao campo empresarial”. Essas questões poderiam se 

apresentar ainda como fatores de limitação da liberdade acadêmica, promovendo ainda o 

aprofundamento do fenômeno da heteronomia universitária.  

A Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que normatizou as contratações 

e licitações de parceria público-privada (PPP), trata da parceria entre Estado e empresas 

privadas nas diversas “[...] áreas de produção, comércio de bens e serviços de natureza 

pública e coletiva, isto é, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, patrimônio 

histórico e cultural, e serviços de educação e ensino”. Os riscos postos por essa lei, no caso da 

educação, são o fortalecimento do setor privado e, também, o uso dos recursos públicos pelas 

entidades não públicas. 

A Lei Federal nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, instituiu o Programa Universidade 

para Todos – PROUNI e tratou da regulação da prática das entidades beneficentes de 

assistência social no ensino superior. Para Sguissardi (2006, p. 1046), esse programa pode ser 

encarado como uma extensão das PPPs no campo do ensino superior. Outros dois 

questionamentos foram lançados acerca da qualidade de ensino ofertada pelas instituições 

beneficiadas por essa lei e também sobre o bom aproveitamento do dinheiro público investido 

nessas instituições, pois, segundo o autor, 

Cálculos financeiros indicam que, com as modificações atuais, o custo 
dessas vagas em IES privadas – que priorizam as atividades de ensino e 
apresentam em geral baixa qualidade – tornou-se maior do que o seria para o 
Tesouro Nacional nas universidades públicas, que priorizam atividades de 
ensino e pesquisa e são, via de regra, de melhor qualidade. A utilização dos 
espaços ociosos dos campi das IFES teria sido muito menos onerosa e 
cumpriria parte de um dos compromissos do plano de governo para a 
educação superior. (SGUISSARDI, 2006, p. 1046). 

Apesar das diversas críticas de vários teóricos acerca da continuidade das políticas 

iniciadas no governo que o antecedeu, o governo Lula, sob o olhar de Dantas e Sousa Junior 
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(2009, p. 1), trabalhou no sentido de mudar o papel do Estado quanto ao provimento da 

educação superior:  

O primeiro governo Lula encetou uma lenta transição para um novo modelo, 
partindo da flexibilização do padrão adotado no governo anterior e 
incorporando grande parte de sua agenda, especialmente, a questão do 
gerencialismo. As mudanças ocorridas no governo a partir do final de 2005 
promoveram uma alteração gradual na condução da política do governo, 
reorientando-o no sentido de uma maior intervenção do Estado seja na 
economia, seja no âmbito das políticas sociais, repondo a agenda de 
intervenção do Estado e do planejamento como instrumento de indução do 
desenvolvimento. (DANTAS e SOUSA JUNIOR, 2009, p. 14). 

Com o objetivo de investir nesse nível educacional, o ensino superior foi contemplado 

no Plano de Governo Lula e suas ações estavam pautadas basicamente nos seguintes 

compromissos: 

a) promoção da autonomia universitária e da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão nos termos constitucionais (artigo 207 da 
CF); 

b) consolidação das instituições públicas como referência para o conjunto 
das IES do país; 

c) expansão significativa da oferta de vagas no ensino superior, em 
especial no setor público e em cursos noturnos; 

d) ampliação do financiamento público ao setor público, revisão e 
ampliação do crédito educativo e criação de programa de bolsas 
universitárias, com recursos não-vinculados constitucionalmente à 
educação; 

e) a defesa dos princípios constitucionais da gratuidade do ensino superior 
público (artigo 206, IV, da CF). (SGUISSARDI, 2006, p. 1040). 

 
Os compromissos supracitados culminaram em 25 propostas de governo para o ensino 

superior, que, em resumo, consistiam: na ampliação de vagas; na promoção da autonomia, 

inclusive na escolha dos dirigentes; na resolução da questão da oferta desigual de vagas por 

região; na alteração do sistema de seleção, com real atenção para a questão de cotas; na 

substituição do “Provão” por outro sistema de avaliação; na atenção e alteração das carreiras 

dos servidores das IFES (docentes e técnico-administrativos); entre outras (SGUISSARDI, 

2006, p. 1041). 

Esse autor afirma ainda que não houve, por parte do governo, uma proposta concreta 

sobre a verba orçamentária que deveria ser destinada ao MEC, em especial para a educação 

superior. Apenas ficou explícito que haveria um empenho no sentido de aumentar o 

investimento nessa área, buscando a seguinte meta: em dez anos tentariam atingir ao menos o 

índice de 7% do PIB com gastos com a educação (SGUISSARDI, 2006, p. 1042). 
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Reafirmando o fato de o governo Lula carregar traços do período anterior, e também 

refletindo sobre as propostas integrantes da reforma universitária nos dois primeiros mandatos 

do governo do Partido dos Trabalhadores, Azevedo (2008, p. 22) nos traz que 

As propostas para a educação superior, emanadas do Governo Luís Inácio 
Lula da Silva, em seu primeiro mandado (2003-2006), guardam 
características inerciais em relação as período anterior (FHC), mas, em 
grande medida, são distintas. Em termos pontuais, a reforma universitária do 
Governo Lula, analisada a partir das políticas públicas em execução em com 
base nos princípios presentes no Documento II do MEC e na quarta e última 
versão do Anteprojeto de Lei enviado, em 12 de junho de 2006, à Câmara 
dos Deputados Federais, tornando-se Projeto de Lei 7200/2006, tem as 
seguintes marcas: 

• Definição de um modelo de financiamento universitário; 
• Regulação da transnacionalização da IES privadas; 
• Política de cotas para estudantes de escolas públicas, negros e índios e 
criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI); 
• Criação de um Conselho com Participação da Comunidade, sindicatos, 
docentes e funcionários nas Universidades Públicas e Privadas; 
• Submissão das universidades ao princípio da Responsabilidade Social; 
• Regulação das fundações; 
• Avaliação e acreditação das IES com vistas a assegurar a qualidade. 

No início do segundo mandato do presidente Lula, enquanto tramitava o PL 

7200/2006, o MEC passou a incentivar a proposta de implantação da “Universidade Nova”. 

Essa proposta consistiria em alterar o modelo da estrutura acadêmica do ensino superior, o 

qual passaria a ser composto por três ciclos: Bacharelado Interdisciplinar (1º Ciclo); 

Formação Profissional (2º Ciclo); Pós-Graduação (3º Ciclo). A oportunidade de concretização 

da “Universidade Nova” acontece com a publicação do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 

2007, instituindo o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), o qual será apresentado adiante de maneira mais detalhada. 

Concomitantemente, em 2007, o governo lançou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE –, que abarcava todos os níveis educacionais de ensino, garantindo para um 

período de dez anos um investimento de R$ 8 bilhões de reais. O objetivo principal desse 

plano, segundo Dantas e Sousa Junior (2009, p. 7), seria “[...] melhorar a qualidade de 

educação pública no Brasil através de um conjunto de medidas que atinge todos os níveis e 

etapas da educação nacional”. Antes, porém, do PDE, o ensino superior foi norteado por duas 

preocupações nesse governo: a avaliação (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – Sinaes), e a expansão desse setor. Para discutir a questão da expansão da educação 

superior brasileira foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), o qual iria “[...] 

analisar a situação da educação superior brasileira e apresentar um plano de ação visando a 
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reestruturação, desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES)” (DANTAS e SOUSA JUNIOR, 2009, p. 7). Esse GTI criou um documento 

com orientações, princípios e diretrizes e que mais tarde seria apresentado pelo governo ao 

Congresso Nacional como um pré-projeto de reforma universitária. O PDE trouxe, no seu 

texto, os seguintes princípios norteadores da educação superior: 

I) expansão das ofertas de vagas; 
II) garantia de qualidade; 
III) promoção de inclusão social pela educação; 
IV) ordenamento territorial, levando o ensino superior às regiões mais remotas; e 
V) fortalecer o desenvolvimento econômico, seja como formadora de recursos humanos 

altamente qualificados, seja na produção científico-tecnológica (DANTAS e 
SOUSA JUNIOR, 2009, p. 8). 

Martins (2006, p. 1005) traz uma reflexão que corrobora o exposto nos princípios 

norteadores do ensino superior constantes no PDE, a saber, que 

O sistema necessita de uma urgente expansão de suas matrículas, associada a 
políticas que promovam a democratização de seu acesso, propiciando a 
inclusão de grupos sociais que historicamente têm permanecido à sua 
margem. Sem dúvida, necessita de um novo pacto acadêmico que possibilite 
recuperar a dimensão estratégica da educação no processo de modernização 
e democratização do país, bem como recuperar a sua dimensão enquanto um 
bem público. Por outro lado, torna-se fundamental rever a lógica que tem 
comandado o seu funcionamento ao longo das últimas quatro décadas, em 
larga medida, ancorada na intensificação do processo de privatização e na 
corrosão de parte significativa das universidades públicas. Nesse sentido, é 
fundamental resgatar o papel do Estado como um ator central nos processos 
de formulação de políticas públicas para o sistema e na avaliação da 
qualidade acadêmica das instituições. Paralelamente, o Estado precisa se 
posicionar de forma clara no processo de recuperação das universidades 
públicas, que precisam ser potencializadas e apoiadas de forma clara e 
decidida pelo governo federal.  

Atentando para o exposto acima, tem-se que programas e políticas sociais que visavam 

a expansão das IFES e consequente aumento do número de vagas nessas instituições, assim 

como a inclusão de jovens de baixa renda no ensino superior, ganharam incentivo na década 

de 2000, em especial no governo Lula, quando ações como PROUNI, REUNI, UAB, PNAES, 

e outras foram implementadas. 

Objetivando a expansão do ensino superior no Brasil, o governo Lula implementou 

quatro programas: o Programa Universidade para Todos – PROUNI, o Programa Expandir, o 

programa Universidade Aberta do Brasil – UAB e o Programa de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – REUNI. As ações em nível de IFES foram implementadas nesse 

governo visando a expansão das ofertas de vagas e a promoção de inclusão social pela 
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educação na rede pública. São elas: a UAB, o REUNI e o PNAES. O PROUNI compôs esse 

cenário, porém em nível de instituições particulares. Pode-se verificar que ações foram 

implementadas nesse governo “[...] visando garantir condições de apoio à presença do 

estudante nas universidades, especialmente aqueles mais carentes” (DANTAS e SOUSA 

JUNIOR, 2009, p. 8): 

O conjunto das ações do governo no âmbito das políticas sociais demonstra 
um deslocamento em favor do “público”, dentro da histórica oscilação das 
políticas estatais brasileiras entre o público e o privado. A ampliação da 
intervenção da União na expansão da educação superior, a partir de um 
conjunto de medidas, sinaliza no sentido da ampliação do acesso à educação 
pela via da escola pública. (DANTAS e SOUSA JUNIOR, 2009, p. 14). 

Apesar dos resquícios neoliberais percebidos ainda na gestão do governo Lula, é 

possível verificar o compromisso desse governo com a expansão do acesso ao ensino 

superior, pois foram criados programas como forma de garantir o acesso e a permanência do 

aluno na graduação e mesmo na pós-graduação. Além de recuperar os índices de 

financiamento no ensino superior público, o governo Lula investiu também na expansão das 

universidades federais e, consequentemente, de suas vagas e cursos por meio do REUNI, do 

Expandir e da UAB, assim como no incentivo ao acesso e permanência de graduandos nas 

IES públicas com o PNAES e nas privadas com o PROUNI e FIES (AZEVEDO, 2008, p. 22). 

Foram ainda criados nesse governo os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFETs com fins de garantir a formação profissional a mais estudantes. Para que 

isso fosse possível, o governo Lula revogou o Decreto Presidencial nº 9.649/1998. Esse 

documento tratava da expansão da oferta de ensino profissionalizante por meio da criação de 

novas unidades educacionais por iniciativa da União, mas com parceria dos Estados, Distrito 

Federal, Municípios, setor produtivo e organizações, sendo esses os responsáveis pela 

manutenção e gestão desses estabelecimentos. A partir da revogação do citado decreto, “uma 

política agressiva de expansão da rede federal de educação tecnológica e profissional” foi 

adotada, sendo que a principal inovação da política em curso foi a criação dos IFETs, os quais 

passaram a ofertar ensino médio integrado ao profissional, cursos superiores de tecnologia, 

bacharelado em engenharias e licenciaturas (DANTAS e SOUSA JUNIOR, 2009, p. 12). 

Segundo dados constantes do Resumo Técnico Censo da Educação Superior de 2010, 

disponibilizados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais "Anísio 

Teixeira" – INEP –, no primeiro ano do governo Lula havia 1.859 instituições de ensino 

superior no país e, em 2010, o número chegava a 2.378. A tabela abaixo ilustra a evolução do 
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número de instituições de educação superior por categoria administrativa entre os anos 2003 e 

2010. 

 

Quadro1.3.2 Participação percentual das instituições por categoria administrativa 

 

Pública  

Ano 

 

Total Total % Federal % Estadual % Municipal % 

 

Privada 

 

% 

2003 1.859 207 11,1 83 4,5 65 3,5 59 3,2 1.652 88,9 

2004 2.013 224 11,1 87 4,3 75 3,7 62 3,1 1.789 88,9 

2005 2.165 231 10,7 97 4,5 75 3,5 59 2,7 1.934 89,3 

2006 2.270 248 10,9 105 4,6 83 3,7 60 2,6 2.022 89,1 

2007 2.281 249 10,9 106 4,6 82 3,6 61 2,7 2.032 89,1 

2008 2.252 236 10,5 93 4,1 82 3,6 61 2,7 2.016 89,5 

2009 2.314 245 10,6 94 4,1 84 3,6 67 2,9 2.069 89,4 

2010 2.378 278 11,7 99 4,2 108 4,5 71 3,0 2.100 88,3 

Fonte: INEP 

 

É possível observar que os totais apresentados quanto à participação percentual das 

instituições por categoria administrativa sofreram pouca oscilação durante os anos 

considerados no quadro. No primeiro ano de governo, a porcentagem por categoria era de: 

4,5% de instituições federais, 3,5% de estaduais, 3,2% de municipais e 88,9% de particulares. 

Já no último ano do governo Lula essas porcentagens se apresentavam da seguinte forma: 

4,2% de federais, 4,5% de estaduais, 3% de municipais e 88,3% de particulares. Pode-se 

perceber que houve redução, comparando um ano e outro, das seguintes instituições por 

categoria administrativa: federais, municipais e particulares. As instituições estaduais, 

tomando por base a mesma comparação, receberam incremento, ainda que pequeno. No 

período analisado, foram criadas mais 519 instituições de nível superior, sendo 16 delas 

federais, 43 estaduais, 12 municipais e 448 particulares. 

Para Ferreira e Oliveira (2011, p. 53), ao final do governo Lula foi possível constatar 

um resultado semelhante ao apresentado ao final do mandato FHC, no que se refere ao papel 

das IFES, já que 

[...] estas deveriam contribuir para o desenvolvimento da região em que 
estão inseridas, expandir suas vagas, aumentar a relação professor/aluno, 
diminuir as taxas de evasão e reprovação, flexibilizar os currículos dos 
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cursos e programas, adequar os cursos e os serviços às demandas existentes, 
aperfeiçoar os mecanismos de avaliação, qualificar mais a gestão e ampliar 
os indicadores de produtividade. 

 

Diferentemente, porém, no que tange à expansão de vagas do ensino superior, os dois 

governos (FHC e Lula), enfrentaram tal questão de forma diferente. Enquanto o governo de 

FHC optou pela expansão do acesso à educação superior por meio do aumento das vagas das 

IES privadas, pelo incentivo à competitividade entre tais instituições, e pelo sucateamento das 

IFES, Lula seguiu em sentido diverso desse. Esse governo optou pela criação de novas 

universidades e pela expansão das já existentes; pela contratação de professores e 

funcionários; criando ainda programas de incentivo ao ensino superior, assim como ao acesso 

e permanência nos cursos de nível superior. Mesmo assim, ao final do governo Lula ainda se 

pode verificar a predominância da oferta de vagas pelo setor privado, apesar do incremento 

dado ao setor público (FERREIRA e OLIVEIRA, 2011, p. 54, 57). 

Amaral (2011, p. 69-71) afirma que, após análise da LDB, do PDE e do programa de 

educação do governo Lula (Uma Escola do Tamanho do Brasil) e de outros estudos 

acadêmicos sobre o mesmo tema, chegou a algumas conclusões sobre os desafios que 

circundam o ensino superior e as ações necessárias para melhorar o setor, são elas: 

a) expandir a oferta de educação superior para atender a pelo menos 30% 
dos jovens com idade entre 18 e 24 anos, com qualidade acadêmica; 
b) em consonância com o desafio anterior, expandir a educação superior 
pública para que 40% das matrículas na ES estejam nas IES públicas; 
c) elevar o volume de recursos financeiros aplicados em educação no País 
para que se atinja o patamar de 10% do PIB; 
d) promover a autonomia das universidades e a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão; 
e) intensificar a produção de conhecimentos 
interdisciplinares/transdisciplinares; 
f) promover uma maior inclusão da população do campo e dos segmentos 
menos favorecidos da sociedade na ES, implementando ações concretas para 
a sua permanência; 
g) promover uma melhor articulação da universidade com todos os outros 
setores da sociedade, colocando-a para desenvolver um papel estratégico 
para o desenvolvimento econômico e social do País; 
h) diminuir as desigualdades de ofertas de educação superior entre as 
diversas regiões do País; 
i) ampliar os recursos financeiros em pesquisa básica e tecnológica, 
ciência e tecnologia e inovação; 
j) ampliar o sistema de pós-graduação do País, corrigindo-se as 
assimetrias regionais; 
k) ampliar os programas, projetos e cursos de extensão nas instituições de 
educação superior; 
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l) apoiar propostas e projetos acadêmicos de cursos e programas que 
sejam mais interdisciplinares/transdisciplinares, tanto na graduação, quanto 
na pós-graduação; 
m) ampliar os programas de mobilidade estudantil; 
n) apoiar estudos e pesquisas que analisem a relação entre formação, 
currículo e mundo do trabalho; 
o) elevar substancialmente o número de alunos nos cursos de mestrado e 
doutorado; 
p) ampliar o quantitativo de bolsas destinadas à titulação de mestres, 
doutores e pós-doutores; 
q) promover uma maior internacionalização da pesquisa e de pós-
graduação brasileira; 
r) estabelecer uma grande expansão das bolsas para pesquisa destinadas 
aos estudantes, para que aqueles oriundos de programas de ação afirmativa 
possam ter mais chances de obtê-las; 
s) ampliar o financiamento dos sistema de educação à distância; 
t) elevar o nível de qualidade da educação superior e avaliar as atividades 
institucionais. 

Sendo assim, pode-se apreender que o governo Lula, apesar de guardar, em especial 

no primeiro quadriênio do governo, resquícios do governo FHC no que tange à educação 

superior, buscou incentivar a expansão de instituições federais e de vagas nesses espaços. 

Como foi mencionado neste estudo, o crescimento nesse setor durante o governo Lula foi 

similar ao do governo anterior, porém com a seguinte diferença: o governo FHC agia com 

maior incentivo às IES particulares e o governo posterior a esse priorizou a expansão pelo 

setor público. Dessa forma, pode-se apreender que o governo Lula teve suas bases alicerçadas 

em ações e programas voltados para o social que, em certa medida, na área da educação, 

objetivavam promover a cidadania e autonomia dos indivíduos. Esse governo buscou, durante 

sua gestão, não trabalhar a partir da concepção do Estado Mínimo, mas, sim, do Estado 

enquanto provedor de direitos sociais, com menor participação do mercado. 

 

 

1.4 As políticas públicas de acesso e permanência no ensino superior entre as décadas de 

1990 e 2010 

 

 

Durante toda a década de 1990, as políticas sociais e econômicas estiveram sob a 

regência da ideologia neoliberal. A política educacional também foi fortemente influenciada 

pelas exigências contidas em documentos emitidos pelo BM. Esses documentos traziam, na 

sua essência, diversas questões, como, por exemplo, a necessidade de uma reforma que viesse 

a garantir uma maior racionalidade e eficiência ao sistema de ensino superior (CARVALHO, 
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2006, p. 125-127). O governo FHC, afinado com essa ideologia, incentivou fortemente a 

racionalidade e a eficiência no ensino superior, como pode ser verificado no trecho abaixo.  

A política para o ensino superior deveria promover uma “revolução 
administrativa”: o objetivo seria a administração mais racional dos recursos 
e a utilização da capacidade ociosa, visando a generalizar os cursos noturnos 
e aumentar as matrículas, sem despesas adicionais. Para isso, as 
universidades deveriam ter uma “efetiva autonomia”, mas que condicionasse 
o montante de verbas que viessem a receber à avaliação de desempenho. 
Nessa avaliação, seriam levados em conta, especialmente, o número de 
estudantes efetivamente formados, as pesquisas realizadas e os serviços 
prestados. A racionalização dos gastos e o aumento da produtividade 
deveriam se refletir em aumentos salariais de professores e de funcionários. 
(CUNHA, 2003, p. 39). 

Aliado ao supraexposto é possível verificar o fato de que a década de 1990 foi 

marcada “[...] por políticas de centralização, de diferenciação e de diversificação institucional 

e, especialmente, de privatização da esfera pública” (DOURADO, 2002, p. 235). Sobre essa 

questão, Dourado (2002, p. 236, 237) ressalta ainda que  

No caso brasileiro, demarcado historicamente por um Estado patrimonial, as 
arenas tradicionais do poder político sofrem alguns ajustes na direção da 
mercantilização das condições societais, agravando ainda mais o horizonte 
das conquistas sociais, ao transformar direitos em bens, subjugando o seu 
usufruto ao poder de compra do usuário, mercantilizando as lutas em prol da 
cidadania pelo culto às leis do mercado. Esse mote político e econômico, no 
caso brasileiro, implicou, na última década, uma maior concentração de 
riquezas, incremento da corrupção, privatização da esfera pública e, 
consequentemente, o alargamento das injustiças sociais e a diversificação e 
intensificação dos processos de exclusão social. 
O Estado brasileiro, historicamente caracterizado como ente partidariamente 
vinculado aos interesses do setor privado, configura-se por uma enorme 
dívida social no sentido de alargamento dos direitos sociais e coletivos, ou 
seja, da esfera pública. Desse modo, a inserção do país na lógica neoliberal, 
como coadjuvante no processo de globalização em curso, sintonizado às 
premissas de liberalização econômica, desregulação financeira, alterações 
substantivas na legislação previdenciária e trabalhista e, fundamentalmente, 
na intensificação dos processos de privatização da esfera pública, tem sido 
apresentada pelos setores dirigentes como um claro indicador de 
modernização do até então Estado patrimonial. A perspectiva neoliberal é, 
nesse contexto, ideologicamente difundida apenas como reformulação da 
gestão do desenvolvimento capitalista, na qual a desigualdade é aceita como 
norma, e o desemprego, como contingência necessária ao desenvolvimento 
do capital. 

Nesse período, o Estado intervencionista foi fortemente criticado pelos partidários do 

neoliberalismo. A reforma do Estado foi apontada pelos neoliberais como caminho para a 

retomada do desenvolvimento econômico e consistia, entre outras ações, na minimização da 

atuação do Estado no que tange às políticas sociais, assim como a redução das políticas de 
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proteção, propondo o enxugamento da máquina estatal e a privatização dos bens e serviços 

(DOURADO, 2002, p. 235). Tal reforma era justificada, ainda, pela necessidade de 

modernização e racionalização do Estado de forma a superar as “[...] mazelas do mundo 

contemporâneo (desemprego, hiperinflação, redução do crescimento econômico...) e de 

adaptação às novas demandas pelo processo de globalização em curso”. A reforma do Estado 

era apreendida como a transposição de um Estado assistencialista e paternalista para um outro 

sustentado na responsabilização da sociedade e da iniciativa privada pela produção de bens e 

serviços (DOURADO, 2002, p. 235, 236). Dessa forma, apreende-se que, durante os anos 

1990, as políticas públicas e sociais foram contidas, pois elas iam de encontro à ideologia 

neoliberal.  

O governo FHC se enquadrou na lógica do capital neoliberal e construiu toda a sua 

atuação baseada nas orientações postas por essa ideologia. Sendo assim, é possível apreender 

que várias recomendações do BM para o ensino superior foram aceitas pelo governo FHC, 

como, por exemplo, a aplicação de recursos públicos em instituições privadas, a eliminação 

de gastos com políticas compensatórias (moradia e alimentação), o incentivo à privatização 

desse nível educacional (que demonstra a tendência à desresponsabilização do Estado). Essas 

indicações permitem entender que o processo de ampliação do acesso ao ensino superior 

aconteceria prioritariamente por meio da ampliação da rede privada. Depois, porém, como 

veremos adiante, a ampliação desse setor da forma como foi concebida por esse governo, e 

orientada pelo BM, não teve sucesso. Isso porque apesar da expansão do número de vagas e 

de IES particulares, muitos estudantes encontraram dificuldades em pagar as mensalidades 

desses cursos, proporcionando a evasão e um grande número de vagas ociosas.  

Diante do supraexposto, Dourado (2002, p. 246) propõe a reflexão sobre esse processo 

norteado pela ideologia neoliberal. O autor chama atenção também para a necessidade de se 

construir um projeto que se apresente enquanto uma “contraface desse movimento” e que 

esteja pautado 

1) Pela garantia da natureza e do caráter público das IES; 2) por um padrão 
unitário de qualidade social, efetivado por meio da indissociabilidade entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão; 3) pela efetivação de um sistema nacional de 
educação que articule projetos e políticas para a área incluindo, nesse 
contexto, uma sistemática nacional de avaliação que seja indutora do 
desenvolvimento institucional das IES; 4) pela expansão e consolidação da 
educação superior pública, com garantia de financiamento do Poder Público, 
e pela adoção de políticas inclusivas aos setores majoritários da sociedade, 
entre outros posicionamentos. (DOURADO, 2002, p. 246). 
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Para o governo de FHC, a universidade não correspondia a uma instituição eficiente e 

não se adequava ao mercado de trabalho, devendo, portanto, ser reformada de forma a renovar 

e introduzir novos conceitos e ações, como as de avaliação, de autonomia universitária, 

diversificação, diferenciação, flexibilização, privatização. Indo ao encontra dessa intenção, o 

governo incentivou o projeto de autonomia das IFES, que “[...] consistia em transformar o 

status jurídico das universidades públicas para organizações sociais, entidades públicas não-

estatais, fundações de direito privado ou sociedades civis sem fins lucrativos” (CARVALHO, 

2006, p. 127). Um contrato estabeleceria a influência mútua entre essas organizações sociais e 

o Estado, e nele estariam estabelecidas todas as metas a serem atingidas, todos os serviços a 

serem prestados, os recursos financeiros a serem transferidos para cada instituição, a cada 

ano, pelo governo, priorizando “[...] um modelo de administração gerencial para as 

instituições públicas” (CARVALHO, 2006, p.128). 

Sendo assim, a política adotada pelo governo FHC conduziu, em curto prazo, as IFES 

ao sucateamento, pois promoveu: o contingenciamento do financiamento a essas instituições, 

congelamento de concursos e contratações de docentes de técnico-administrativos, assim 

como dos salários de todos os servidores vinculados às IFES. Dessa forma, o ensino superior 

público, capaz de promover uma educação de melhor qualidade, comprometida com o 

processo de ensino, pesquisa e extensão, não foi beneficiado por longo período, ficando sem 

os investimentos que garantiriam a manutenção da infraestrutura, a reposição de recursos 

humanos e a ampliação e o desenvolvimento do ensino e da pesquisa.  

A precarização dessas instituições se agravou com o aumento de alunos em sala de 

aula e com a abertura dos cursos noturnos sem reposição dos recursos humanos 

(CARVALHO, 2006, p. 128). Essa política adotada pelo governo FHC gerou, segundo 

Carvalho (2006, p.129), “[...] a privatização no interior das instituições por meio da 

disseminação de parcerias entre as universidades públicas e as fundações privadas destinadas 

à complementação salarial docente e à oferta de cursos pagos de extensão”. Uma das soluções 

apontada pelo BM como forma de gerar recursos financeiros para a universidade era a questão 

da cobrança de mensalidades pelas IFES. Apesar de justificada pelo Banco Mundial como 

condição precípua para garantir eficiência e equidade a esse sistema, e apoiada pelo governo 

FHC, essa possibilidade foi barrada, porém, por pressões políticas (CARVALHO, 2006, p. 

129). Essas ações aproximavam cada vez mais o ensino superior público gratuito da educação 

superior privada. As possibilidades apresentadas como alternativas de menor oneração do 

Estado representavam um caminho rumo à privatização. 
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Paralelamente à precarização das IFES, com o incentivo do governo, as instituições 

privadas de ensino superior se expandiram e com isso o número de vagas sofreu aumento. 

Carvalho (2006, p. 129) afirma que a expansão nesse período foi tão intensa que o impacto no 

setor pôde ser mensurado em especial na relação candidato/vaga, que passou de 2,2 em 1998 

para 1,6 em 2002 e também no número de vagas não preenchidas pelo vestibular nessas IES, 

que em 1998 apresentava 20% de vagas não preenchidas e, em 2002, esse número chegava a 

37%. Esse crescimento acelerado, segundo Sguissardi (2006, p. 1024), deu-se como um 

processo de massificação do ensino superior sem, no entanto, garantir a qualidade na 

educação ofertada, justamente por abarcar um caráter mercantilista, sem uma periódica e 

efetiva fiscalização ou avaliação por órgãos competentes. O autor ressalta que o objetivo 

dessas instituições passou a ser mais um investimento mínimo com lucro máximo, onde a 

mercantilização somada ao fenômeno de massificação resultou na precarização da qualidade 

do ensino. Exemplo do interesse pelo máximo lucro está no fato de que a maioria dos cursos 

criados em instituições particulares de ensino superior esteve concentrada naquelas áreas do 

conhecimento onde se faz necessário um baixo investimento, como, por exemplo, a área de 

ciências humanas.  

Aliado ao que foi exposto acima, Carvalho (2006, p. 129) explicita que o poder 

aquisitivo da população atendida pelas IES privadas torna-se um problema para o bom 

desenvolvimento desse setor. Segundo essa autora, a década de 1990 foi marcada por fortes 

restrições econômicas, com crescimento econômico baixo e oscilante, gerando redução da 

renda real média e desemprego, com consequências diretas para o setor de ensino superior 

privado. Até mesmo o programa de crédito educativo (FIES) nesse momento deixou de ser 

uma boa opção para se financiar a graduação, tendo em vista a “[...] defasagem entre o 

aumento da taxa de juros do empréstimo e a taxa de crescimento da renda do recém-formado, 

combinada à elevada taxa de desemprego na população com diploma de terceiro grau” 

(CARVALHO, 2006, p. 130). O FIES foi um programa criado em 1999 objetivando garantir o 

acesso dos alunos ao ensino superior por meio do financiamento de seus estudos junto à Caixa 

Econômica Federal. Um programa que reflete explicitamente o caráter do governo neoliberal 

baseado no Estado mínimo e menos no social, em que o próprio aluno, após a conclusão da 

graduação, se responsabilizaria pelo pagamento de seu curso.  

Para Carvalho (2006, p. 130), o problema do ensino superior está mais vinculado à 

escassez de vagas públicas e gratuitas do que à ausência de vagas no ensino superior de forma 

geral, pois o que se observou nesses anos foi um aumento significativo da relação 

candidato/vaga nas IFES. Sendo assim, é possível perceber que, diante das restrições 
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econômicas observadas nesse momento, a demanda da sociedade foi, sem dúvida, por vagas 

públicas e gratuitas de ensino superior em detrimento das particulares. O ajuste dessas 

questões pôde ser melhor verificado na década seguinte com o novo governo, com as novas 

políticas sociais, tanto para as IES públicas, quanto para as privadas. 

Outra política adota pelo governo FHC e que está vigente até os dias de hoje é o 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Objetivando alterar radicalmente o modelo de 

seleção de candidatos ao ensino superior (o vestibular), o governo FHC, a partir de projeto 

ministerial, propôs um mecanismo de seleção diferente do anterior: o ENEM.  Essa proposta 

constituiu-se em instituir um exame de Estado, inicialmente facultativo, que poderia vir a se 

tornar obrigatório nos anos seguintes. Com esse novo modelo de seleção, os concluintes do 

ensino médio passaram a poder se inscrever nesse exame, que seria realizado em todas as 

regiões do país no mesmo dia e horário, em todas as capitais e nas principais cidades do 

interior. O conteúdo abordado na prova seria o do ensino médio, e as questões deveriam ser 

elaboradas contemplando a interdisciplinaridade e a aplicação prática das matérias, 

diferentemente da memorização muitas vezes incentivada nos exames vestibulares. Num 

primeiro momento, as instituições privadas aderiram total ou parcialmente ao ENEM e as 

IFES mostraram-se resistentes a esse modelo. Com o passar do tempo, esse mecanismo de 

seleção tornou-se mais generalizado entre as IES, inclusive nas públicas (CUNHA, 2003, p. 

45). A proposta do ENEM vinha, naquele momento, carregada de duas intenções:  

Primeiro, estabelecer um padrão de qualidade do ensino médio em rápido 
crescimento, o que pode influenciar sobre a qualidade da demanda de ensino 
superior. Segundo, reduzir os custos de seleção dos candidatos aos cursos 
superiores, especialmente das IES privadas, que se veem na contingência de 
realizar vários exames ao longo do ano para preencher as vagas disponíveis, 
situação essa que tende a ficar mais crítica por causa do acirramento da 
concorrência intra-setorial. (CUNHA, 2003, p. 56). 

Com a implantação do ENEM e sua execução durante os anos seguintes, foi possível 

verificar o aumento da tendência à democratização do acesso ao ensino superior a partir da 

possibilidade de o aluno se candidatar a mais de um curso em diferentes instituições com 

custo único. Por outro lado, o ENEM acentuou algumas possibilidades, até então pouco 

prováveis. Se anteriormente as idas e vindas para a realização de provas vestibulares em 

diferentes regiões do país era oneroso, com o ENEM isso se torna menos dispendioso, já que 

o estudante passou a fazer as provas em sua própria cidade, com possibilidade de concorrer 

para os cursos de sua escolha em diferentes instituições. Esse fato acarretará, em longo prazo, 

em forte impacto para as IES, sejam elas públicas ou privadas, pois estas deverão estar 
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preparadas para receber alunos de outras regiões, com costumes, culturas, condições 

socioeconômicas, bases educacionais diferentes entre si. Várias ações deverão ser 

implementadas com vistas a reduzir os impactos supracitados. Uma das possíveis ações que 

foram implantadas e que se mostra capaz de minimizar esses reflexos é o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil - PNAES, sancionado no governo Lula, que também será discutido 

neste estudo. 

O governo Lula, apesar de iniciar o mandato guardando resquícios da gestão anterior, 

alicerçou outro viés para a política de ensino superior, já que não mais priorizou a expansão 

das IES privadas, mas, sim, focou sua ação em medidas que garantissem a democratização do 

acesso a elas (CARVALHO, 2006, p. 131; PAULA, 2006, p. 137). Apesar de ocorrem críticas 

a esse governo no sentido de que ele estaria também coadunado com a lógica neoliberal, vê-se 

que, ao longo dos seus dois mandatos, ajustes foram sendo feitos culminando em um maior 

incentivo à rede pública de ensino superior. Verificou-se também, nesse governo, o incentivo 

salarial aos servidores das IFES, a expansão dessas instituições, seja em quantidade, em 

melhoria da infraestrutura, aumento do número de vagas ou ainda de recursos humanos. É 

fato que ainda hoje essa realidade está longe do ideal, mas é também verdadeira a afirmação 

de que o governo Lula se distingue do governo FHC no que tange às políticas de incentivo às 

IFES. 

A expansão do ensino superior, e do acesso a ele, foi uma das políticas públicas mais 

incentivadas e visíveis do governo Lula, inclusive com grande veiculação publicitária 

(PEREIRA e SILVA, 2010, p. 23). O Programa Universidade para Todos – PROUNI, criado 

pela equipe do presidente Lula, foi a primeira política lançada pelo governo de incentivo ao 

acesso ao ensino superior. Esse programa, visando o aumento de estudantes nas IES privadas, 

pôde ser articulado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, 

ampliando as possibilidades de acesso a esse nível educacional (PEREIRA e SILVA, 2010, p. 

23). Esse programa foi apontado por Carvalho (2006, p. 131) como consequência de uma 

política que buscou solucionar a questão do alto índice de vagas ociosas nas IES particulares. 

Para Paula (2006, p. 137), porém, o PROUNI foi uma proposta que objetivava “equacionar o 

problema da ampliação do acesso sem maiores investimentos”. Essas duas opiniões refletem 

pensares diferentes sobre esse programa, que será analisado neste estudo em item específico. 

Diante do grande incentivo dado à expansão das IES privadas pelo governo anterior, o 

número de vagas no setor privado de ensino superior passou a superar o número de formandos 

do ensino médio, apesar de a demanda potencial não corresponder somente a esse dado, pois, 

como afirma Carvalho (2006, p. 132), “[...] nesse cálculo, inclui-se não apenas parte dos 
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recém-formados, como também aqueles que retornam tardiamente aos bancos escolares”. Para 

esse autor, “[...] esse fenômeno dá indícios de que o segmento privado disponibiliza vagas não 

procuradas pelos estudantes”. É interessante lançar o olhar sobre a reflexão proposta por 

Martins (2000, p. 50) quando este afirma que, em especial entre os anos 1971 e 1999, há “[...] 

um contínuo crescimento, em termos absolutos, das matrículas do ensino médio”. Esse autor 

afirma ainda que, durante as últimas décadas, 

Pode-se perceber, no entanto, significativas flutuações nesse crescimento do 
ensino médio. No período 1971-1975, a taxa de crescimento foi de 73%, 
baixando para 7% no período 1980-1985. A partir do final dos anos 80 
houve uma retomada do processo de expansão, uma vez que no período 
1989-1999 as matrículas cresceram 123%. Os dados evidenciam também a 
recuperação provocada pelo desempenho do setor público, em especial pela 
rede estadual que respondia em 1999 por 79% das matrículas. Por outro 
lado, alguns levantamentos registram o crescimento do número de matrículas 
do ensino médio em todas as regiões do país, nos últimos dez anos, 
principalmente em regiões com pequena participação na oferta do ensino 
superior, seja pelo número de matrículas, seja pelo número de instituições. 
Tal como ocorreu no ensino superior, o fenômeno do rápido aumento das 
matrículas nem sempre foi acompanhado, com a mesma intensidade, pelo 
número de alunos concluintes [...], porque as altas taxas de repetência 
certamente contribuíram para esse descompasso. Durante o período 1984-
1998, a relação entre concluintes do ensino médio e o número de vagas no 
ensino superior ficou em torno de 2%. (MARTINS, 2000, p. 50). 

Para Martins (2000, p. 50), os dados acima explicitam que problemas verificados no 

nível superior estão diretamente relacionados a questões estruturais existentes no ensino 

fundamental e médio. 

A inadimplência e a evasão no setor privado decorrentes de inúmeras questões como 

aquelas já assistidas no governo anterior podem ser percebidas na gestão do governo Lula 

também, como, por exemplo: queda de rendimento real, desemprego e, consequentemente, a 

impossibilidade de arcar com as mensalidades dos cursos de graduação. A diferença 

verificada nesse governo, em relação ao anterior, reside no fato de articularem uma política 

que fosse ao encontro dos diferentes interessados envolvidos: governo, setor privado e 

sociedade. Outras políticas públicas voltadas para o ensino superior com o intuito de aumentar 

o acesso e também a permanência dos alunos nesse nível educacional foram desenvolvidas 

nesse momento, como, por exemplo, o incentivo à política de cotas, o REUNI, a UAB, o 

Expandir, o PNAES. Dantas e Sousa (2009, p. 9) afirmam que, “[...] com relação à expansão 

da educação superior no Brasil, o governo Lula pôs em andamento quatro programas 

principais: o Programa Universidade para Todos – PROUNI, o programa Expandir, o sistema 

UAB – Universidade Aberta do Brasil e o REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão 
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das Universidades Federais”. Todas elas políticas vinculadas à expansão, estruturação e 

fortalecimento das IFES, assim como voltadas à garantia de acesso e permanência dos alunos 

nesse nível educacional. Pereira e Silva (2010, p. 23) trazem a seguinte reflexão acerca das 

políticas públicas para aumento do acesso à educação superior: 

Nesse cenário, a análise das políticas públicas para o ensino superior no 
Governo Lula permite afirmar que o crescimento do acesso impõe desafios 
qualitativos e de inclusão aos gestores e demais profissionais das instituições 
de ensino superior. Cabe, na medida em que diferentes políticas foram 
criadas e desenvolvidas, pensar formas de inclusão que contemplem 
segmentos da sociedade historicamente excluídos do ensino universitário, 
como, por exemplo, as classes populares, os afro-descendentes e os 
indígenas. Ademais, o desenvolvimento de políticas de expansão do sistema, 
considerando de forma sinérgica o acesso e a permanência dos estudantes, 
contribuirá para que a igualdade de oportunidades se torne uma realidade. 

Ao comparar os dois governos (FHC e Lula), é possível comparar algumas das 

políticas adotadas para o ensino superior e verificar a linha ideológica de um e outro governo. 

Nos dois governos ocorreu o incentivo à utilização das vagas ociosas e generalização dos 

cursos noturnos, porém no primeiro o objetivo não era o fortalecimento das IFES, e no 

segundo, sim. 

 

 

1.4.1 As políticas educacionais de garantia de acesso e permanência no ensino superior 

nas instituições privadas: entre os governos FHC e Lula. 

 

 

Duas políticas de educação visando à ampliação do acesso e à garantia da permanência 

dos estudantes universitários nas IES foram criadas no período estudado: o FIES e o 

PROUNI. O primeiro programa (FIES) foi implantado no governo FHC e o segundo 

(PROUNI) no governo Lula. O FIES foi apresentado pelo governo de Fernando Henrique 

como alternativa para os estudantes que almejavam graduar-se, mas não possuíam condições 

financeiras imediatas para arcar com as mensalidades de um curso superior, devendo efetuar o 

pagamento de todo curso após o término da graduação.  

No governo Lula, o PROUNI foi implantado objetivando, entre outras coisas, 

solucionar a questão das vagas ociosas nas IES privadas e garantir maior acesso e 

permanência na educação superior aos alunos com baixa renda. Interessante apontar para a 

possibilidade posta pelo governo Lula onde o PROUNI e o FIES tornam-se programas 
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complementares, possibilitando, também, maiores oportunidades de acesso a maior número de 

alunos. Para entender um pouco melhor esses programas, a seguir eles serão apresentados, 

explicitando algumas opiniões tecidas por teóricos da área acerca de cada uma dessas 

políticas.  

 

 

1.4.1.1 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES 

 

 

Apesar de o governo FHC defender a privatização de bens e serviços e estar alicerçado 

na ideologia neoliberal, havia grupos que objetivavam o fortalecimento de um Estado Social e 

que buscavam alternativas para a democratização do acesso ao ensino superior. Sendo assim, 

a partir da correlação de forças estabelecida entre as partes envolvidas no processo, de um 

lado os que defendiam a gratuidade e expansão do ensino superior público e do outro aqueles 

que defendiam o setor privado de educação superior, foi possível combinar os interesses 

mútuos de forma a garantir a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino 

superior, porém, com forte incentivo à privatização da área. É interessante pensar que 

qualquer ação que visasse a expansão do acesso ao ensino superior teria suas bases 

alicerçadas em ações de fortalecimento das IES privadas e, também, de enfraquecimento das 

IFES ou mesmo de quaisquer ações que viessem a ser de responsabilidade do Estado. Sobre o 

exposto, Paula (2006, p. 134) traz que, em especial na década de 1990, 

[...] com a crise fiscal do Estado em várias partes do mundo e o avanço do 
modelo neoliberal, começou a se dar um novo tipo de relação universidade-
governo. O Estado vai retirando-se progressivamente do financiamento da 
mesma, adotando políticas de ajuste neoliberal. Nesse sentido a educação 
superior passa a ser concebida como serviço a ser vendido e comprado no 
mercado, deixando de ser vista como direito do cidadão e dever do Estado. 
Esta concepção, ditada sobretudo nos organismos internacionais, tais como 
OMC, Banco Mundial, FMI, dentre outros, tem exercido forte influência 
sobre o caso brasileiro, sendo a educação superior colocada numa relação 
estreita de custo/benefício, segundo uma ótica instrumental reducionista. 

Dessa forma, as políticas públicas para o ensino superior e de garantia de acesso a esse 

nível educacional, nesse período, foram fortemente conduzidas pela lógica neoliberal. O 

discurso e a prática relativos às políticas educacionais estiveram bastante afinados e revelaram 

a intensificação da parceria público/privada, com a propagação de cursos pagos de extensão e 

com a estreita relação entre fundações privadas e universidades públicas (CARVALHO, 2006, 
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p. 130). Nesse período, as políticas sociais e o Estado Social não eram incentivados. As 

políticas e programas criados nesse momento refletiam exatamente a concepção adotada pelo 

governo FHC, alicerçada na ideologia neoliberal. Indo ao encontro dos interesses desse 

governo, o FIES surge como reflexo dessa ideologia que permeava esse momento, tornando-

se a principal alternativa para aqueles que desejavam graduar-se, mas não tinham condições 

financeiras imediatas para se manter no curso superior. 

O FIES foi, portanto, um instrumento criado objetivando compor a proposta do 

governo FHC de democratização da educação superior, indo ao encontro também da questão 

da ociosidade das vagas da rede privada (PINTO, 2004, p. 747). Naquele momento, a 

expansão do setor privado, apresentava resultados desagradáveis: excesso de vagas ociosas 

nas várias instituições privadas, ou por não preenchimento das mesmas no momento do 

vestibular, ou ainda por evasão. Sendo assim, o FIES foi um mecanismo de acesso ao ensino 

superior destinado aos graduandos das IES particulares de forma a financiar o curso daqueles 

que não apresentam condições econômicas para arcar com as mensalidades. Para tanto, o 

aluno deveria estar matriculado em uma IES particular inscrita no programa e o curso teria 

que ter passado por avaliação do MEC e deveria ter obtido resultado satisfatório nessa 

avaliação. 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES – foi instituído 

em 1999 para substituir o Programa de Crédito Educativo – PCE/CREDUC, criado em 1975 e 

extinto por motivo da inadimplência dos beneficiados pelo programa. Pinto (2004, p. 748) 

traz, em seu estudo, a seguinte afirmativa sobre o PCE/CREDUC: “[...] segundo dados da 

Caixa Econômica Federal, cerca de um milhão de estudantes foram atendidos pelo CREDUC 

e, de um total de 194.520 contratos em fase de amortização (valor de R$ 1,864 bilhão), 

163.870 contratos estão inadimplentes, o que corresponde a 84% deste total”. Verifica-se, 

com os dados explicitados pelo autor, que o índice de inadimplência do antigo programa era 

verdadeiramente alto, conduzindo-o ao insucesso. 

O FIES foi criado pela Medida Provisória nº 1.827, de maio de 1999, e orientado pelas 

Portarias nº 860, nº 861 e nº 1.386, de 15 de setembro de 1999. Essa última dispunha sobre a 

forma e critérios de seleção dos candidatos ao programa, afirmando que “os candidatos ao 

FIES seriam selecionados em função da renda familiar e das condições de moradia, ou seja, 

teriam prioridade aqueles com menores disponibilidades financeiras, desde que a parcela da 

mensalidade não financiada não excedesse 60% da renda familiar per capita” (CORBUCCI, 

2007, p. 25). Outros dados relevantes sobre esse programa e que devem ser considerados 

nessa análise são expostos por Corbucci (2007, p. 25): a taxa de juros aplicada é fixada no 
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momento da assinatura do contrato, estando em vigência por todo o período do contrato; o 

período máximo para se utilizar o FIES deve ser o mesmo período de duração regular do 

curso, devendo ser descontados os semestres já cursados antes do ingresso do estudante no 

programa; o trancamento ou afastamento do curso não pode ser superior a um ano; o aluno 

deve apresentar um rendimento acadêmico em que haja 75% de aprovação nas disciplinas 

cursadas. Sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que até 2005 ela estava fixada em 

aproximadamente 9% ao ano. A partir de 2006, a taxa era de 3,5% para alguns cursos 

específicos, como, por exemplo, cursos tecnológicos e licenciaturas, e de 6,5% para os demais 

cursos. Em 2012 essa taxa foi reduzida para 3,5% ao ano para qualquer curso. Isso demonstra 

que, nos últimos anos, houve um empenho do governo no sentido de reduzir os juros cobrados 

pelo financiamento do ensino superior de forma a garantir maior acesso a esse nível 

educacional e, consequentemente, reduzindo a evasão.  

O orçamento anual destinado ao FIES é oriundo dos recursos da Loteria Federal, do 

orçamento do MEC, e dos reembolsos dos próprios empréstimos concedidos pelo FIES 

(SCHWARTZMAN, 2005, p. 38). Corbucci (2004, p. 684) expõe, porém, que esse sistema foi 

criado para se tornar autofinanciável, mas que o índice de inadimplência tem sido muito alto, 

impossibilitando a rotatividade do financiamento. Desde a criação do FIES, entre as 

renovações do financiamento e as novas contratações foram destinados aproximadamente R$ 

4,6 bilhões, e somente no ano de 2007 aproximadamente 500 mil estudantes contaram com o 

FIES, estando eles matriculados entre as 1.459 IES inscritas no programa. Corbucci (2007, p. 

25) apresenta ainda os seguintes dados: 

O FIES contemplou, em seu primeiro ano de existência, aproximadamente 
67 mil estudantes, selecionados entre pouco mais de 131 mil candidatos 
inscritos. Do momento de sua criação a 2005, foram beneficiados cerca de 
372 mil estudantes. Deste total, 7,7 mil já haviam liquidado seus contratos, 
enquanto outros 19 mil foram suspensos. Por sua vez, a inadimplência 
atingia cerca de 38 mil beneficiários, o que representava pouco mais de 10% 
do total de contratos. 

Há autores que veem o FIES mais como um incentivo às instituições de ensino 

superior privadas do que como um benefício aos graduandos. Pinto (2004, p. 748) ressalta 

que, “[...] longe de ser um auxílio aos estudantes, o FIES é antes um subsídio ao setor privado 

da educação superior”. Pinto (2004, p. 748) acredita que uma parcela dos participantes do 

FIES não conseguirá, quando formada, saldar seus empréstimos com a Caixa Econômica 

Federal/FIES. Esse autor afirma ainda que  
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Como dos atuais participantes do FIES boa parte não terá condições, quando 
formada, de saldar seus empréstimos com a CEF, o que o atual provoca é 
uma transferência de recursos públicos, a fundo perdido, para o setor 
privado. E, o que é pior, o financiamento é feito sobre a tarifa ‘cheia’ da 
instituição, sem qualquer desconto. E, mais grave, a cada ano este sistema 
consome recursos adicionais, caso se queira incluir novas vagas. (PINTO, 
2004, p. 748). 

Carvalho (2006, p. 993) afirma que  

O financiamento estudantil dado pelo FIES deixa de ser uma alternativa 
viável aos alunos de baixa renda, face à defasagem entre a taxa de juros do 
empréstimo e a taxa de crescimento da renda do recém-formado, combinada 
ao aumento do desemprego na população com diploma de nível superior. 
Ademais, como os requisitos são mais rigorosos, a fim de evitar 
inadimplência (a exigência de fiador e a possibilidade de financiamento de 
apenas 50% do valor da mensalidade), grande parte da população de baixa 
renda não é atingida por tal política pública. 

Outra questão apontada por Pinto (2004, p. 749) é o fato do FIES atender “[...] 

proporcionalmente, muito mais os cursos elitizados, como medicina e odontologia, em 

detrimento daqueles que predominam os alunos de menor poder aquisitivo, como pedagogia e 

matemática”. Schuwartzman (2005, p. 38) traz, em seu estudo, uma discussão acerca da 

cobertura do FIES, ou seja, esse autor acredita que esse programa não atenda a toda a 

demanda, e exemplifica afirmando que haveria mais alunos de baixa renda do que 

possibilidade de financiamento pelo FIES.  

Alguns anos depois, no governo Lula, esse programa viria também a compor o 

financiamento do ensino superior daqueles graduandos que obtivessem bolsa parcial do 

PROUNI, ou seja, a partir de 2005, o FIES passou, em casos específicos, a complementar as 

bolsas parciais do PROUNI. Para isso, o estudante deveria passar pelos dois processos de 

seleção: o do PROUNI e o do FIES. Os alunos beneficiados pelo PROUNI, ao se inscreverem 

no FIES, teriam alta prioridade nesse processo de seleção. No item seguinte esse processo 

será melhor explicitado. 

 

 

1.4.1.2   Programa Universidade para Todos – PROUNI 

 

 

O PROUNI foi criado durante o governo Lula no ano de 2004 pela Medida Provisória 

nº 213/2004 e institucionalizado, posteriormente, pela Lei Federal nº 11.096, de 13 de janeiro 
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de 2005. Esse programa objetiva a expansão do acesso e a permanência de alunos no ensino 

superior em níveis de graduação e cursos sequenciais nas instituições particulares, 

beneficiando prioritariamente alunos egressos do ensino médio público, ou ainda de 

instituições particulares, desde que seus estudos tenham sido subsidiados por bolsa integral 

(CORBUCCI, 2004, p. 694).  

Para concessão de bolsas do PROUNI ao aluno, a renda familiar per capita do 

requerente não deverá ultrapassar 1,5 salários mínimos para bolsa integral e três salários 

mínimos para bolsa parcial. O acesso ao PROUNI é feito por meio da inscrição e participação 

do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – considerando-se que a nota mínima não 

poderá ser inferior a 45 pontos. Como mencionado anteriormente no item 6.1, o PROUNI, nos 

casos em que os alunos percebem bolsas parciais, pode ser complementado pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES. Para tanto, o estudante deve se 

inscrever nos dois programas e submeter-se às duas análises, sendo que na seleção do FIES os 

bolsistas do PROUNI têm ampla prioridade. 

O perfil dos estudantes beneficiados pelo PROUNI entre os anos de 2005 e 2010 pode 

ser verificado nos quadros abaixo, a partir dos dados estatísticos11 divulgados pelo MEC. 

 

Quadro 1.4.1.2.1 Porcentagem de alunos beneficiados por bolsas integrais e bolsas parciais. 

 

 Bolsas Integrais Bolsas Parciais 
Porcentagem de beneficiados 70% 30% 

Fonte: MEC 

 

O Quadro 1.4.1.2.1 demonstra que, desde criação do programa até o segundo semestre 

de 2010, 70% das bolsas concedidas pelo PROUNI eram integrais, ou seja, dos 748 mil 

estudantes beneficiados nesse período em todo Brasil, 523.600 alunos receberam bolsas 

integrais e 224.400 estudantes receberam bolsas parciais. 

 

Quadro 1.4.1.2.2 Porcentagem de alunos beneficiados pelo PROUNI por sexo. 

 

 MASCULINO FEMININO 
Porcentagem de beneficiados 49,6% 50,4% 

Fonte: MEC 

                                                           
11 Dado extraído do site do MEC no endereço eletrônico:  <http://prouni- inscricao.mec.gov.br/prouni/pdf/bol 

sistas_por_tipo_de_bolsa.pdf> . 
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 A partir dos dados explicitados acima (Quadro 1.4.1.2.2) é possível constatar que 

existe um equilíbrio na demanda pelo programa no que tange ao sexo dos bolsistas, tendendo 

ligeiramente mais para o sexo feminino. Isso reflete que as mulheres vêm buscando cada vez 

mais a capacitação e a qualificação. 

 

Quadro 1.4.1.2.3 Porcentagem de alunos beneficiados pelo PROUNI por cor da pele. 

 

 Brancos Pardos Pretos Amarelos Indígenas Não informaram 

% 47,62% 34,65% 12,61% 1,88% 0,17% 3,08% 

Fonte: Portal do MEC 

 

 O Quadro 1.4.1.2.3 demonstra a porcentagem de bolsistas no que se refere à cor da 

pele. Entre os anos de 2005 e 2010, 47,62% dos alunos se declararam brancos, 34,65% 

pardos, 12,61% pretos, 1,88% amarelos, 0,17% indígenas, sendo que 3,08% não informaram a 

cor de sua pele. É possível constatar, ao se analisar os dados expostos no Quadro 6.3, que 

quase metade dos alunos que chegam ao ensino superior se autodeclaram brancos e que os 

pardos e pretos totalizam 47,26%. Os indígenas são a minoria, representando 0,17% dos 

bolsistas do programa, o que equivale a aproximadamente 1.231 estudantes num universo de 

748.000 atendidos pelo PROUNI. Dessa totalidade, apenas 0,65% dos estudantes são 

portadores de alguma deficiência, ou seja, aproximadamente 4.862 estudantes beneficiados 

pelo programa, num período de cinco anos, declararam ser portador de alguma deficiência. 

 

 

Gráfico 1.4.1.2.1 Bolsas do PROUNI ofertadas por ano.  
Fonte dos Gráficos: Portal do MEC12 

                                                           
12  Dado extraído do site do MEC no endereço eletrônico: 

<http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?op tion=com_content&view=article&id=136:representas-
grcas&catid=26:dados-e-estaticas&Itemid=147>. 
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Os dados expostos no Gráfico 1.4.1.2.1 retratam a evolução do número de bolsas 

ofertadas pelo PROUNI entre 2005 e 2010. Constata-se, portanto, que, entre os anos 2005 e 

2009, o crescimento foi significativo e de 2009 para 2010 foi possível verificar um 

decréscimo no número de bolsas ofertadas. Esse fato pode estar associado à expansão das 

IFES, reduzindo discretamente a demanda pelo PROUNI e também à redução da oferta de 

bolsas integrais pelo MEC no ano de 2010, como pode ser verificado no Gráfico 6.2, 

disponibilizado abaixo. 

 

 

Gráfico 1.4.1.2.2 Oferta de modalidade de bolsas por ano. 
Fonte: Portal do MEC 

 

Com os dados expostos no Gráfico 1.4.1.2.2 é possível verificar um aumento da oferta 

de bolsas integrais do ano 2005 para 2006. Entre os anos 2006 e 2008 não houve alteração dos 

números, voltando a aumentar em 2009. No ano seguinte, em 2010, é possível verificar uma 

significativa redução da oferta de bolsas integrais. Quanto à oferta de bolsas parciais, verifica-

se que, nos anos 2005 e 2006, a oferta se manteve sem grandes alterações, porém nos anos de 

2007 e 2008 houve crescimento do número de bolsas parciais ofertadas. Em 2009, a oferta de 

bolsas parciais sofreu redução voltando a crescer em 2010. Ao se comparar a oferta de bolsas 

integrais e parciais entre os anos 2009 e 2010, verifica-se: o decréscimo do número total de 

bolsas ofertadas de um ano para outro; que em 2009 havia maior discrepância entre os tipos 

de bolsas ofertadas, enquanto em 2010 esse número quase se equiparou.  
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Gráfico 1.4.1.2.3 Porcentagem de bolsistas por tipo de bolsas. 
Fonte: Portal do MEC 

 

 

             

Gráfico 1.4.1.2.4 Número de bolsistas por tipo de bolsas. 
Fonte: Portal do MEC 

 

Os Gráficos 1.4.1.2.3 e 1.4.1.2.4 mostram que 67% dos alunos inscritos no programa 

recebem bolsas integrais, e 33% recebem bolsas parciais. Isso corresponde a que 699.865 

alunos foram beneficiados por bolsas integrais e 343.486 por bolsas parciais. É também 

importante consideramos a demanda pelo PROUNI nas diferentes regiões do país. O gráfico 

abaixo retrata a demanda e as variações nas cinco regiões brasileiras: Sudeste, Sul, Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte.  
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Gráfico 1.4.1.2.5 Número de bolsistas do PROUNI por região do Brasil.  
Fonte: Portal do MEC 

 

 

 

Gráfico 1.4.1.2.6 Porcentagens de bolsas do PROUNI por região do Brasil.  
Fonte: Portal do MEC 

 

Os Gráficos 1.4.1.2.5 e 1.4.1.2.6 demonstram que a maior demanda pelo programa 

concentra-se na região Sudeste (52%), seguida pela região Sul (19%), e depois pela Nordeste 

(15%), Centro-Oeste (9%), Norte (5%). Sabe-se que a demanda está proporcionalmente 

associada à oferta de vagas e ao número de IES em cada região, ou seja, na região Sudeste 

concentra-se a maior porcentagem de bolsistas por possuir maior número de IES e, 

consequentemente, de vagas. A região Norte é aquela que menos possui instituições de ensino 

superior e, portanto, menos bolsistas. É importante ressaltar que, dentro de cada região, há os 

centros de concentração de IES, como, por exemplo, na região Sudeste, as IES estão em maior 

número no estado de São Paulo. Ainda nesse estudo será demonstrado que essa questão da 

concentração de IES em determinadas regiões e a escassez em outras influenciará a demanda 

pelas bolsas ofertadas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. 
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Quanto à adesão ao programa, todas as IES privadas que passassem a fazer parte do 

PROUNI passariam a ter como incentivo a isenção de alguns tributos. Sendo assim, Carvalho 

(2006, p. 982) faz uma análise comparativa entre o governo militar e o governo Lula, já que 

na década de 1960 já ocorria a política de incentivo e isenções fiscais de forma a apoiar tais 

instituições. A autora ressalta ainda que “[...] as organizações privadas de ensino superior 

gozavam do privilégio, desde sua criação, de imunidade fiscal, não recolhendo aos cofres 

públicos a receita devida”. Para Carvalho (2006, p. 982), a medida mais efetiva seria aquela 

que buscasse investir a renda destinada ao PROUNI na ampliação do número de vagas das 

IFES, ou seja, aqueles recursos financeiros advindos dos tributos fiscais cobrados das IES 

privadas deveriam ser investidos nas IFES. Mas o sistema atingiu tamanha proporção que 

parece ser primordial para o bom andamento da economia desse setor no país a manutenção 

das IES privadas, ainda que às custas do cofre público. 

 Dessa forma, para efetivação do PROUNI, o governo Lula propôs uma contrapartida 

àquelas instituições que aderissem ao programa, ou seja, aquelas IES privadas que se 

inscrevessem e reservassem vagas para o programa acabariam por ter como benefício a 

isenção de alguns tributos. Carvalho (2006, p. 982) e Carvalho e Lopreato (2005, p. 99), em 

seus estudos, traçam uma análise comparativa entre os governos militares, a partir do final da 

década de 1960, e o governo Lula no que tange às políticas de incentivos e isenções fiscais 

para apoiar a atuação privada. Carvalho e Lopreato (2005, p. 99) afirmam que “[...] o governo 

militar valeu-se intensamente da política de incentivos e isenções fiscais como forma de 

apoiar a atuação privada no projeto de desenvolvimento nacional, beneficiando ampla gama 

de setores em diferentes áreas”. Carvalho (2006, p. 982) afirma ainda que  

A política de incentivos e isenções fiscais para apoiar a atuação privada 
remonta ao final dos anos de 1960, quando o governo militar valeu-se desses 
instrumentos para impulsionar o projeto de desenvolvimento nacional, 
beneficiando ampla gama de setores em diferentes áreas. Em relação ao 
ensino superior, o mecanismo de renúncia fiscal tornou-se fator central do 
financiamento do segmento privado. A Lei nº 5.172/66, que instituiu o 
Código Tributário Nacional, em concordância com a CF/67, determinava a 
não incidência de impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços dos 
estabelecimentos de ensino de qualquer natureza. Em outras palavras, as 
organizações privadas de ensino superior gozaram do privilégio, desde a sua 
criação, de imunidade fiscal, não recolhendo aos cofres públicos a receita 
tributária devida. 
Esse instrumento de financiamento indireto foi fundamental para o 
crescimento intensivo dos estabelecimentos na prosperidade econômica e, 
principalmente, garantiu a continuidade da atividade no período de crise, por 
amortecer o impacto sobre custos e despesas inerentes à prestação de 
serviços.  
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Apesar de existirem requisitos para as entidades educacionais terem acesso à 
imunidade fiscal, na prática, grande parte usufruiu deste benefício. A 
instituição de ensino ou mantenedora, na forma de associação civil ou 
fundação, considerada como entidade sem fins lucrativos, poderia receber 
por seus produtos e serviços. Porém, deveria reinvestir o superávit na 
manutenção e expansão das atividades educacionais. (CARVALHO, 2006, 
p. 982, 983). 

A imunidade fiscal nesse período, final da década de 1960, referia-se ao Imposto sobre 

a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), que são impostos cobrados em nível municipal, e também o Imposto sobre 

a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPJ) e do Imposto sobre Propriedade Territorial 

Rural, no caso dos imóveis situados em zonas rurais, sendo esses dois últimos de competência 

da União. As instituições filantrópicas, além da imunidade fiscal, também teriam direito à 

isenção da cota patronal da Previdência Social. Como contrapartida a essas isenções 

concedidas, exigia-se que 20% da receita bruta fossem transformados em bolsas gratuitas. 

Quanto ao Programa de Integração Social (PIS), a cobrança era feita de forma diferenciada 

para as instituições com fins lucrativos, para as sem fins lucrativos e para as filantrópicas. 

Para as instituições com fins lucrativos era exigido o recolhimento sobre o faturamento ou 

receita bruta; para as filantrópicas e as sem fins lucrativos a cobrança do tributo incidia sobre 

a folha de pagamento (CARVALHO, 2006, p. 983). Outras contribuições passíveis de isenção 

eram: a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em que as instituições sem fins lucrativos 

e as filantrópicas estariam isentas da cobrança; a Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social (CONFINS), em que somente as filantrópicas estariam isentas. 

A renúncia fiscal impactou fortemente na expansão das IES na década de 1970. 

Segundo Carvalho (2006, p. 984),  

A imunidade do IPTU permitiu à instituição adquirir um maior número de 
imóveis, para alojar mais cursos e alunos, sem ônus tributário sobre as 
despesas operacionais, servindo inclusive como estímulo à ampliação do 
ativo imobilizado. A imunidade do ISSQN e a isenção da COFINS 
estimularam o aumento de matrículas, já que não há ônus tributário sobre a 
ampliação da prestação de serviços. A imunidade do Imposto de Renda e a 
isenção da CSLL possibilitaram a continuidade da atividade educacional e 
evidenciaram a saúde financeira da instituição. O resultado positivo 
viabilizava o financiamento bancário, o auxílio externo e a obtenção de 
recursos de agências de fomento. 
Para a entidade filantrópica, a isenção do INSS permitiu ampliar a 
contratação de pessoal docente e administrativo. O crescimento da folha de 
pagamento não teve impacto tributário significativo nos custos operacionais, 
enquanto o recolhimento do PIS apresentou peso muito pequeno sobre a 
folha salarial. (CARVALHO, 2006, p. 984). 
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Até os anos de 1990, as instituições de ensino gozavam de imunidade tributária sobre 

a renda, os serviços e o patrimônio, porém a partir da referida data esses estabelecimentos 

passaram a ser classificados em privados lucrativos e sem fins lucrativos (confessionais, 

comunitárias e filantrópicas), permitindo assim ampliar a arrecadação da União e dos 

municípios com percepção diferenciada para cada tipo de instituição. Por outro lado, essa 

mudança legislativa reduziu a rentabilidade dos estabelecimentos privados de ensino superior, 

pois “[...] deixaram de se beneficiar diretamente de recursos públicos e indiretamente da 

renúncia fiscal, como previa o artigo 213 da Constituição Federal de 1988” (CARVALHO, 

2006, p. 984). A imunidade tributária passa então a consistir na isenção das seguintes 

contribuições e impostos: Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Social para Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS), Programa de Integração Social (PIS), INSS patronal. 

Segundo Carvalho (2006, p. 984), as instituições “com fins lucrativos” foram as mais 

beneficiadas, pois ficaram isentas de quase todos os tributos federais que recolhiam.  

Consciente dos dados supraexpostos, que traçam um dimensionamento da amplitude 

do programa, é possível lançar o olhar sobre as discussões propostas por teóricos da área 

sobre o PROUNI. Analisando a lei que instituiu o PROUNI e o site do MEC que trata desse 

programa, podemos apreender que, sob o enfoque do governo, esse programa é tido como um 

instrumento que possibilita a redução da desigualdade social em longo prazo por meio do 

incentivo ao acesso e permanência no ensino superior. Para alguns autores existe, porém, 

nessa ação, a intenção de fortalecimento e sustentação do setor privado de educação superior, 

guardando em si muito da ideologia neoliberal. 

As questões levantadas por teóricos da área ganharão sustentação em especial pelo 

incentivo dado às instituições privadas, seja pelo processo de expansão ou pelo incentivo de 

isenção fiscal já explicitado neste estudo. Dessa forma, sobre o processo de expansão de 

matrículas, de cursos e de instituições de ensino superior vistos em 1970, Carvalho (2006, p. 

984) afirma que ele pôde ser verificado novamente na década de 1990, resultando em uma 

oferta excessiva de vagas se comparado ao número de formandos do ensino médio. Sobre essa 

questão, a autora esclarece que 

Embora a demanda potencial por ensino superior não se restrinja ao número 
de concluintes do ensino médio, é muito difícil estimar o número de 
pleiteantes. Neste cálculo, inclui-se não apenas parte dos recém-formados, 
como também aqueles que retornam tardiamente aos bancos escolares. Este 
fenômeno dá indícios de que o segmento privado disponibiliza um 
contingente de vagas não procuradas pelos estudantes. 
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Esta situação gerou um quadro de incerteza no setor, ainda mais quando se 
leva em conta o grau de inadimplência/desistência. A queda nos rendimentos 
reais e o nível elevado de desemprego dificultam a sustentação dos gastos e 
mensalidades pelos assalariados. (CARVALHO, 2006, p. 985).  

Diante desse contexto, Carvalho (2006, p. 985) afirma que o FIES já não era suficiente 

para superar a tendência de esgotamento do segmento particular. Sendo assim, outra política 

precisaria ser implementada preenchendo as lacunas criadas entre os anos 1998 e 2002 

(excesso de vagas nas IES particulares). Para suprir essa demanda, o PROUNI foi criado com 

o discurso da justiça social, atendendo os alunos carentes. Carvalho e Lopreato (2005, p. 94) 

afirmam que 

Esse programa de concessão de bolsas de estudos integrais e parciais para 
estudantes de instituições privadas de ensino superior, em troca de renúncia 
fiscal, surge acompanhado pela retórica de justiça social e de inclusão das 
camadas sociais menos favorecidas, cujo principal indicador é o baixo 
percentual de alunos com idade entre 18 e 24 anos frequentando o ensino 
superior. Mas, na verdade, tal discurso encobre a pressão das associações 
representativas dos interesses do segmento privado, justificada pelo alto grau 
de vagas ociosas. 

Sendo assim, a ociosidade das vagas nas IES privadas contribuiu veementemente para 

a instituição do PROUNI, já que o excesso de vagas disponíveis acarretou e ainda acarreta 

prejuízos para essas instituições. Dessa forma, esse programa vem ao encontro de uma 

demanda posta pelas IES particulares que é a redução de prejuízos com a inadimplência e 

ociosidade de vagas: “O PROUNI surge, assim, como excelente oportunidade de fuga para 

frente para as instituições ameaçadas pelo peso das vagas excessivas” (CARVALHO e 

LOPREATO, 2005, p. 101).  

Por outro lado, o governo viu esse caso como uma possibilidade para se realizar a 

expansão do acesso ao ensino superior.  

Oliveira (2006b, p. 36) afirma que a ociosidade das vagas decorreu do longo período 

de incentivo à expansão dessas IES, seja no governo militar ou no de FHC, somando-se às 

altas taxas de mensalidades universitárias e também ao restrito poder de pagamento dos 

alunos. Catani et al. (2006, p. 127) explicitam que, no PNE, é possível encontrar como meta o 

incentivo e o provimento da oferta de educação superior para no mínimo 30% dos jovens 

brasileiros até 2010, e é nessa perspectiva que o PROUNI pretendeu atuar.  

O princípio do PROUNI segue essa orientação: promove o acesso à 
educação superior com baixo custo para o governo, isto é uma engenharia 
administrativa que equilibra impacto popular, atendimento às demandas do 
setor privado e regulagem das contas do Estado, cumprindo a meta do Plano 
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Nacional de Educação (PNE – Lei nº 10.172/2001) de aumentar a proporção 
de jovens de 18 a 24 anos matriculados em curso superior para 30% até 
2010. Pretende, ainda, atender ao aumento da demanda por acesso à 
educação superior, valendo-se da alta ociosidade do ensino superior privado 
(35% das vagas em 2002, 42% em 2003 e 49,5% em 2004). (CATANI el al., 
2006, p. 127). 

Com o supramencionado por Catani, pode-se apreender que a intenção do governo era 

fazer uso da máquina existente de ensino superior de forma a ampliar o acesso a um maior 

número de alunos egressos do ensino médio, atendendo as camadas populares com menores 

custos para o governo.   

Nesse sentido, Carvalho e Lopreato (2005, p. 95) afirmam que, no governo FHC, o 

controle do déficit público ocupava lugar de destaque na política macroeconômica e que uma 

das medidas adotadas, e balizadas pelos organismos multilaterais, foi o corte do déficit 

público como medida inicial da política de ajustamento e, portanto, como já mencionado neste 

estudo, de redução do Estado Social e incentivo do Estado Mínimo. Esses autores trazem 

ainda que, como o governo Lula trazia na sua gestão resquícios de uma política neoliberal e 

de incentivo ao ajuste fiscal, o PROUNI tenderia a ir ao encontro dessa necessidade, pois 

atenderia à política de controle de gastos públicos e aos objetivos de sustentabilidade da 

dívida. O PROUNI, para tais autores, poderia ser entendido como uma alternativa usada pelo 

governo para aumentar o acesso ao ensino superior, fazendo uso das vagas ociosas, “[...] sem 

ampliar diretamente o volume de gastos federais” (CARVALHO e LOPREATO, 2005, p. 96). 

Catani (2006, p. 126, 134) e Sguissardi (2006, p. 1043) entendem que, apesar de o 

programa propor o uso das vagas ociosas das instituições, assim como garantir o acesso ao 

ensino superior por meio das bolsas integrais e parciais, isso não amenizaria em nada o fato de 

ela ser uma política coadunada com as empresas privadas, conciliada aos interesses do 

mercado. Isso devido ao fato, segundo os autores, de o governo estar investindo recursos em 

instituições que produzem ensino de qualidade duvidosa, consistindo numa política social que 

não contribui de maneira efetiva para a transformação da condição socioeconômica dos 

jovens matriculados nesses cursos e tão menos para a redução das desigualdades sociais. 

O PROUNI, segundo Catani (2006, p. 127, 130), desde sua idealização até o momento 

de aprovação da Lei que regulamenta suas ações, critérios, objetivos, passou por diversas 

alterações, muitas delas devido às pressões exercidas pelas partes interessadas, em especial 

pelas IES particulares. Esse fato culminou na redução da perspectiva cidadã que o projeto 

inicialmente apresentava e, por outro lado, no fortalecimento e expansão dessas instituições. 

Para Catani et al. (2006, p. 129, 137), o PROUNI é uma política assistencialista e, portanto, 
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fraca, a qual dispõe para parcela da população as vagas ociosas de um ensino de qualidade 

duvidosa. Os autores afirmam que 

Até como mera política assistencialista o PROUNI é fraco, porque espera 
que as IES privadas “cuidem” da permanência do estudante. Abre o acesso à 
educação superior, mas não oferece mais do que um arremedo de cidadania 
de segunda classe aos contemplados. Cabe lembrar que o PROUNI previa 
em sua primeira versão 20% das vagas de todo o enorme setor privado, 
percentual que despencou para ínfimos 8,5%. (CATANI et al., 2006, p. 137). 

Catani et al. (2006, 126) afirmam, ainda, que o PROUNI “[...] orienta-se pela 

concepção de assistência social, oferecendo benefícios e não direitos aos bolsistas”. A 

assistência social é, porém, direito do cidadão e é a primeira ação, entre outras que se 

seguirão, no processo de consolidação da autonomia do indivíduo. Entende-se que, em 

determinadas circunstâncias em que não é possível romper com a situação de pobreza ou de 

exclusão social, a assistência social é primordial. O que não pode ser considerado plausível 

são ações assistencialistas que visam à perpetuação da condição de pobreza ou de exclusão. 

Sendo assim, as bolsas do PROUNI, seja ela a parcial, a integral ou ainda a permanência, esta 

última concedida a alguns do programa, são também direito do estudante que não tem 

condições financeiras de se manter no curso. Mesmo porque, no Brasil, diante do contexto 

histórico consolidado no que tange à dualidade público e privado no ensino superior, não é 

possível ofertar esse nível educacional de maneira ampla e gratuita, fazendo-se necessário, em 

curto prazo, a garantia desse direito de forma “torta”. Como o sistema privado é grande e 

romper com ele de maneira abrupta não é viável por diversas razões, a melhor opção hoje 

seria manter os dois sistemas coexistindo, trabalhando para que, em longo prazo, as IFES 

sejam expandidas e fortalecidas, de forma que tenhamos uma oferta de vagas nas IFES em 

número muito maior àquelas das IES privadas. Em um país em que a desigualdade social 

ainda é realidade, e onde rupturas ainda não são possíveis por demandarem tal ação em curto 

prazo, devem-se efetivar alternativas a fim de que o cenário tenda a mudar, ainda que em 

longo prazo. O ideal seria termos uma acelerada e grandiosa expansão do acesso às IFES, com 

instalação de vários campi por todo o país, em vários polos, assim como a melhoria dos 

cursos ofertados pelas IES privadas já existentes e sem o incentivo de expansão desse setor. 

Dessa forma, ainda assim teremos, pelos anos que se seguem, muitos alunos demandando as 

bolsas do PROUNI, seja porque o ensino básico público ainda é precário, impossibilitando 

uma concorrência em “pé de igualdade”; seja porque o acesso às IES particulares é menos 

concorrido do que nas IFES, já que o número de vagas ofertados nessas últimas é 

inegavelmente menor do que nas primeiras; ou até mesmo pela viabilidade espaço regional 
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dessas instituições, pois as IFES estão espalhadas pelas diversas regiões do Brasil em menor 

número do que as IES particulares. Esse último fator dificulta o acesso e a permanência dos 

alunos, para tanto, alternativas serão criadas pelo governo de forma a viabilizar essa demanda, 

como, por exemplo: o PNAES implementado com o objetivo de garantir a permanência dos 

alunos nas IFES, e a Universidade Aberta do Brasil – UAB, que será apresentada como 

alternativa à questão da ausência de IES nas diversas regiões do Brasil, e será discutida 

adiante. Entendendo o PROUNI enquanto política de assistência estudantil, e entendendo o 

processo histórico de acesso ao ensino superior no Brasil, pode-se considerá-la fundamental 

nas atuais circunstâncias. Ela pode ser apreendida enquanto ação voltada a promover a 

redução da desigualdade social, apesar de estar sendo construída em bases que tratam iguais 

de formas diferentes. Assim, portanto, a igualdade social é ainda um ideal a ser perseguido 

por longo período no nosso país.  

Para Valente e Helene (2004, p. 1), o PROUNI tem apelo popular e, a princípio, 

parece combater a exclusão, mas, na realidade, esse programa fere princípios e vai de 

encontro a preceitos defendidos pelos educadores ligados ao PT, partido do presidente Lula. O 

referido partido tem um posicionamento histórico de que recursos públicos devem ser 

utilizados na educação pública. Os autores acreditam ainda que esse programa “[...] fortalece 

ainda mais a já hegemônica presença do setor privado no ensino superior, dando posição de 

mando ao mercado educacional” (VALENTE e HELENE, 2004, p. 1). A maior parte das IES 

privadas que são beneficiadas pelo PROUNI, sob o ponto de vista desses autores, não informa 

como usam os recursos concedidos sob a forma de isenção fiscal, nem tampouco a forma 

como remuneram seus sócios, ou seja, “[...] não têm transparência na concessão de bolsas e 

maquiam balanços” (VALENTE e HELENE, 2004, p. 1). 

Para Valente e Helene (2004, p. 1), a proposta do governo, ao optar pelo caminho da 

expansão da oferta pelo setor privado (nesse caso pelo PROUNI), acaba por estimular alguns 

enganos, como, por exemplo:  

Frequentemente supõe-se que estudantes de instituições públicas têm renda 
familiar superior à de seus colegas nas IES privadas. Dados do IBGE e do 
INEP indicam que a realidade é exatamente oposta. A elitização do ensino 
em nosso país ocorre não por meio do vínculo institucional, mas pelo curso 
frequentado, e em cada curso a renda média dos estudantes do setor privado 
é superior à dos estudantes do setor público. Outro engano está relacionado 
ao custo de um estudante de graduação. Estudos feitos na USP e na UnB 
mostram que o custo de um estudante nessas instituições é equivalente ou 
inferior ao custo nas IES privadas, em um mesmo curso. Tenta-se a todo 
momento dizer o contrário, computando no custo/aluno das públicas 
despesas que vão além do ensino de graduação, como pesquisa, hospitais 
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universitários, gastos previdenciários, etc. Devemos ainda lembrar que as 
IES privadas oferecem seus cursos levando em conta apenas a existência de 
clientela, e não as necessidades das diferentes regiões do país e áreas do 
conhecimento. Mesmo eventuais ganhos pessoais por parte dos estudantes 
são comprometidos pela baixa qualidade dos cursos. A existência de vagas 
ociosas no setor privado é outro logro. A maioria das vagas não preenchidas 
serve como reserva estratégica para as instituições privadas, não havendo 
recursos de infra-estrutura e professores esperando para atender aos 
estudantes. 

Valente e Helene (2004, p. 1) afirmam ainda que  

É necessário registrar também que muitas das instituições públicas têm boas 
bibliotecas, alojamento, alimentação subsidiada e assistência médica, coisas 
que inexistem na grande maioria das IES privadas. Esses instrumentos de 
gratuidade ativa são importantes para garantir a permanência do estudante, 
especialmente o carente, aquele que o PROUNI pretende atender. Devemos 
lembrar ainda que a evasão nas IES privadas é superior à das universidades 
públicas, causada não só pela impossibilidade de pagamento das 
mensalidade, mas pela frustração com os cursos e impossibilidade de 
permanência. Os benefícios fiscais dados às IES privadas retiram recursos 
preciosos do setor público. A renúncia tributária em favor de IES privadas 
alcançou, em 2003, cerca de R$ 870 milhões; somada à renúncia 
previdenciária, de R$ 462 milhões, aos débitos previdenciários, de R$ 184 
milhões (maio de 2004), e aos gastos do sistema de financiamento estudantil 
(FIES), de cerca de R$ 900 milhões, chega-se à cifra de R$ 2,4 bilhões. Já no 
custeio das 54 universidades federais o governo aplicou R$ 695 milhões. 
Para quem acha que as IES privadas podem quebrar ou reduzir a concessão 
de bolsas, vale lembrar que o faturamento do conjunto delas (com ou sem 
fins lucrativos) triplicou desde 1997 e alcançou R$ 10,5 bilhões em 2002. 
Basta de enganos. É hora de recuperar o tempo perdido e fortalecer e 
expandir o ensino superior público: ele é melhor, custa menos e é mais 
qualificado. 

Corbucci (2004, p. 698) traz, porém, outra leitura sobre esse programa, ao afirmar que 

é  

[...] necessário, além do crescimento econômico almejado por todos, um 
conjunto de medidas de políticas públicas, entre as quais uma repactuação do 
sistema tributário nacional que favoreça o crescimento econômico e, 
consequentemente, a ampliação dos investimentos do setor público na área 
educacional, bem como que promova a redistribuição da renda, de forma 
indireta, o que também permitirá a uma parcela da população ampliar sua 
capacidade de gastos com educação. 

Neste sentido, o PROUNI constitui iniciativa, ainda que tímida, de 
redistribuição indireta de renda, ao transferir recursos de isenção fiscal a 
estratos populacionais mais pobres, já que tais recursos, caso fossem 
arrecadados, não beneficiariam necessariamente esses grupos sociais 
(CORBUCCI, 2006, p. 698). 
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Dessa forma, Coburcci aponta para o fato de o PROUNI ser, sim, uma política que 

possibilita, ainda que em longo prazo, uma alteração das condições socioeconômicas dos 

beneficiados, mesmo porque promove alguma redistribuição de renda, considerando a isenção 

fiscal dada às IES participantes do programa. Somando ao exposto por Coburcci, tem-se que 

parte das bolsas desse programa é obrigatoriamente direcionada a ações afirmativas, voltadas 

aos portadores de deficiências, aos negros e indígenas, e também aos professores de ensino 

básico da rede pública. A intenção ao se reservar parte das bolsas para esses professores é 

garantir a melhor qualificação do magistério, para que venha refletir na qualidade da 

aprendizagem dos alunos da educação básica (CARVALHO, 2006, p. 985; CARVALHO e 

LOPREATO, 2005, p. 101). Para a autora, “[...] tais medidas corroboram com os interesses de 

parte da sociedade civil, dos movimentos sociais em prol das ações afirmativas, bem como 

dos egressos do ensino médio público, por não se considerarem uma demanda potencial às 

instituições públicas frente às barreiras impostas pelos exames vestibulares” (CARVALHO, 

2006, p. 985).  

Haddad e Bachur (2004, p. 1) afirmam que os críticos do PROUNI possuem “uma 

visão maniqueísta da díade ‘setor público versus setor privado’”, pois acreditam que os 

recursos correspondentes à isenção fiscal deveriam ser voltados para a ampliação da 

universidade pública ou para o financiamento estudantil. Ocorre, porém, que, sob o enfoque 

de Haddad e Bachur (2004, p. 1), não seria possível alcançar a meta proposta pela PNE (até 

2011 atingir 30% de jovens entre 18 e 24 anos de idade matriculados em alguma IES) sem a 

compatibilização de todos os mecanismos disponíveis, estejam eles disponíveis no setor 

público ou privado. Esses autores ressaltam ainda que o orçamento destinado às IFES em 

2005 possibilitou recuperar, em três anos, 75% das perdas acumuladas no octênio FHC. 

Ressaltam ainda que, diante do insucesso do FIES, as bolsas de estudo vinculadas ao 

PROUNI são uma “alternativa complementar, e não antagônica, à universidade pública, 

apesar do que pretendem seus opositores”. Para esses autores, 

O PROUNI não compromete recursos do setor público e, ainda, requalifica o 
financiamento estudantil: enquanto as bolsas atenderão aos estudantes mais 
desprovidos, o FIES poderá ser canalizado a uma faixa de renda um pouco 
superior, mais capaz de restituir o financiamento aos cofres públicos, 
reduzindo o risco da inadimplência. 
De outro lado, como as isenções fiscais do PROUNI representam menos de 
R$ 200 milhões, basta que a inadimplência do FIES seja reduzida a 
patamares aceitáveis para que a diminuição do custo do programa de 
financiamento compense parte significativa das isenções adicionais. 
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Além disso, com o definitivo enquadramento da filantropia, muitas 
instituições ditas filantrópicas, por vontade própria ou por força de uma 
fiscalização mais atuante, deixarão de o ser, passando a pagar a cota patronal 
do INSS. (HADDAD e BACHUR, 2004, p. 1). 

Outra questão posta por Catani et al. (2006, p. 126, 134) seria o fato de que essa 

política de acesso não garante a permanência do estudante no ensino superior, e que esse 

elemento seria fundamental para a democratização desse nível educacional. Ainda segundo os 

mesmos autores, essa questão viria a ser parcialmente solucionada em 2005 com a concessão 

das Bolsas Permanência e estaria sendo delegada unicamente à iniciativa privada (CATANI et 

al., 2006, p. 135). Hoje talvez essa crítica possa ser revista e reconstruída, tendo em vista as 

demais políticas voltadas para as IFES e que foram implantadas no governo Lula. 

Sendo assim, a Bolsa Permanência foi criada em 2005 por Medida Provisória para que 

alunos de baixa renda que recebessem bolsa integral do programa pudessem garantir sua 

manutenção no curso até sua conclusão. Essa bolsa é concedida somente a alguns dos 

bolsistas integrais do PROUNI, ou seja, é ofertada àqueles alunos considerados mais carentes 

e que atendam aos critérios de seleção. 

As bolsas permanência têm valor definido em edital, publicado pela Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação, e é equivalente ao praticado pelas bolsas de 

iniciação científica. A seleção dos alunos aptos a receberem a Bolsa Permanência do 

PROUNI é realizada todo início de mês considerando a disponibilidade orçamentária e 

financeira do MEC. A suspensão da concessão da Bolsa Permanência poderá acontecer nas 

seguintes situações: 

• Encerramento da bolsa do PROUNI; 
• Transferência do usufruto da bolsa para curso que não se enquadre nos 
critérios de concessão da Bolsa Permanência; 
• Utilização dos recursos recebidos pelo estudante para outra destinação 
que não o custeio de suas despesas educacionais; 
• Constatação de inidoneidade de documento apresentado ou falsidade de 
informação prestada pelo estudante; 
• Solicitação do estudante beneficiado (MEC, 2012). 

  Sendo assim, pode-se apreender que o acesso às IFES tem sido privilégio daqueles 

que tiveram um ensino de qualidade, seja em nível fundamental ou médio, já que as melhores 

notas nos vestibulares e no ENEM tem sido daqueles alunos que estudaram em escolas 

particulares. À maioria dos alunos que cursaram o nível fundamental e médio em escolas 

públicas resta a possibilidade de acesso por meio do PROUNI ou do FIES, ou da associação 

dos dois programas.  
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1.4.2 As políticas educacionais de garantia de acesso e permanência no ensino superior 

nas instituições públicas 

 

 

No governo Lula, as políticas de expansão do ensino superior público também foram 

incentivadas, idealizadas e implementadas. Como foi explicitado por Valente e Helene (2004, 

p.1), o Partido dos Trabalhadores – PT tem uma posição histórica no que tange ao uso dos 

recursos públicos, pois acredita que parte dessa verba deve ser usada na educação pública. 

Dessa forma, a equipe de governo trabalhou no sentido de criar políticas que promovessem a 

expansão de vagas, de instituições, e, consequentemente, de acesso, e também de permanência 

de alunos nas IFES. Como exemplo dessas políticas, iremos apresentar, na sequência do 

estudo, a UAB, o REUNI e o PNAES, políticas que serão apresentadas adiante, 

correlacionando algumas críticas de teóricos sobre elas. 

 

 

1.4.2.1 Universidade Aberta do Brasil - UAB 

 

 

 Outro incentivo à ampliação do acesso ao ensino superior foi a criação da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB em 2005 pelo Ministério da Educação, cujo principal 

objetivo consiste em “[...] articular e integrar um sistema nacional de educação superior a 

distância, em caráter experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos, 

atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da 

oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil” (ZUIN, 2006, p. 942). Esse 

programa, que faz uso da metodologia de educação a distância, consiste em um sistema 

nacional de educação superior a partir de parcerias com os estados e municípios, objetivando 

democratizar as oportunidades e reduzir as diferenças sociais em nosso país (COELHO, 2009, 

p. 7). 

Araújo (2007, p. 170) fala ainda que o Decreto nº 5.622, que trata da educação a 

distância de maneira ampla no Brasil, regulamenta o artigo 80 da Lei Federal nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional − LDBEN). O Decreto 

nº 5.800, de 2006, dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB e no 

parágrafo único do artigo 1º explicita os principais objetivos desse sistema: 
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I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada 

de professores da educação básica; 

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores 

em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

III – oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

IV – ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do 

País; 

VI- estabelecer amplo sistema nacional de educação superior à distância; e 

VII – fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação à 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em 

tecnologias de informação e comunicação. 

Dessa forma, pode-se apreender que a UAB foi instituída para ampliar o acesso à 

universidade pública, assim como possibilitar a interiorização da oferta de cursos àqueles 

municípios que não possuem oferta de educação superior, ou que possuem oferta insuficiente 

(ARAÚJO, 2007, p. 171). Segundo Zuin (2006), a UAB “[...] tem como principal objetivo 

articular e integrar um sistema nacional de educação superior à distância, em caráter 

experimental, visando sistematizar ações, programas, projetos, atividades pertencentes às 

políticas públicas voltadas para a ampliação e interiorização da oferta do ensino superior 

gratuito e de e qualidade no Brasil”.  

A UAB oferece cursos de graduação e pós-graduação, fazendo uso da metodologia de 

ensino à distância pelas instituições públicas de ensino superior que estão inscritas nesse 

programa. Araújo (2007, p. 169) e Zuin (2006, p. 942) afirmam que foi em 20 de dezembro de 

2005, por meio da Secretaria de Educação à Distância – SEED, que o MEC divulgou o 

primeiro edital com chamada pública para a inscrição e seleção de polos municipais de apoio 

presencial e de cursos superiores em IFES na modalidade à distância por meio da 

Universidade Aberta do Brasil - UAB. Em 2006, o primeiro curso foi ofertado pela UAB, 

Curso de Administração. Zuin (2006, p. 943) afirma que esse curso foi efetivado pelas 

parcerias estabelecidas entre SEED, Banco do Brasil e várias IFES e instituições estaduais de 

ensino superior e que sua duração seria de quatro anos. O processo de aprendizagem do aluno 

se dá por meio do programa de tutoria. Zuin (2006, p. 943) afirma que, para a SEED, a UAB é 

de fato uma alternativa para se alcançar a meta proposta no PNE, que é a de garantir que 30% 

dos jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos estejam matriculados em cursos de ensino 

superior até o ano de 2010. Esse autor ressalta ainda a importância de ações que visem a 
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ampliação do acesso ao ensino superior, tendo em vista que somente 10% dos brasileiros com 

idade entre 18 e 24 anos têm acesso a cursos de graduação nas universidades brasileiras 

(ZUIN, 2006, p. 942).  

Esse sistema, por sua vez, vai ao encontro das recomendações feitas pelo Banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional – FMI e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID (COELHO, 2009, p. 7).  

 Segundo o relatório do Grupo de Trabalho Interministerial (governo Lula), a 

universidade pública no Brasil não teria condições reais de expansão das vagas de graduação 

em curto ou médio prazo. Dessa forma, a educação à distância aponta como possibilidade 

viável e incentivada pelo governo, BM, FMI, BID, mas criticada por outros setores 

(OTRANTO, 2006, p. 2). Otranto (2006, p. 2) afirma que Cristovam Buarque, Ministro da 

Educação do governo Lula, incentivava veementemente a educação à distância. Essa autora 

afirma ainda que  

A importância que vem sendo dada, em todos os documentos oficiais, à 
educação à distância, direciona muitas análises no sentido de que a 
propalada ampliação da oferta da educação superior se dê através dessa 
modalidade de ensino, e não da abertura de novos cursos de graduação nas 
instituições públicas. O mercado da educação à distância no Brasil vem 
sendo cortejado há algum tempo por vários países que pretendem explorá-lo. 
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministro da 
Educação, Fernando Haddad, assinaram, no final do ano passado, o Decreto 
nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamentando a oferta no Brasil. 
Este Decreto, em conjunto com a Lei da Parceira Público-Privadas, 
consolida a abertura do mercado educacional brasileiro ao capital 
estrangeiro, com algumas poucas restrições que podem ser facilmente 
superadas no decorrer do processo. Consolida, também, o sonho da 
“universidade aberta”, do ex-ministro Cristovam Buarque. Mais uma vez o 
governo se antecipa à chamada “Reforma Universitária”, sem o crivo 
parlamentar e sem o debate com a comunidade acadêmica. (OTRANTO, 
2006, p. 9). 

Segundo Araújo (2007, p. 171), os municípios de uma região podem unir-se de forma 

a constituir parceria para criação de um polo de apoio presencial que atenderá as cidades do 

entorno. Os espaços educacionais municipais que, por alguma razão, estejam ociosos, podem 

ser usados para a viabilização dos cursos, aprimorando a infraestrutura a partir dos 

investimentos que se fizerem necessários. Zuin (2006, p. 943) afirma que  

Os pólos de apoio podem ser identificados, portanto, como elementos 
cruciais para o desenvolvimento do processo educacional/formativo a 
distância. Nos locais escolhidos como pólos, os estudantes dos cursos 
superiores a distância terão acesso a bibliotecas, serão atendidos pelos 
tutores, assistirão às aulas e terão à sua disposição um laboratório de 
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informática com recursos tecnológicos, tal com o uso de internet, que lhes 
possibilitarão estudar os módulos dos respectivos cursos na forma de artigos 
e apostilas on line, por exemplo. Além de tais recursos, os pólos também 
terão salas para a secretaria acadêmica, para a coordenação do pólo, para os 
tutores, uma sala de professores e reuniões, uma sala de aula presencial 
típica e uma sala de videoconferência. 

Os tutores presenciais serão contratados pelos municípios e deverão ter 
formação superior adequada às áreas específicas das disciplinas dos cursos. 
Já as universidades serão responsáveis pela formulação dos cursos, o que 
inclui a formação de uma equipe de professores que organizará o material 
didático, ministrará os conteúdos dos respectivos cursos por meio de 
recursos tecnológicos, tais como a Internet, os aparelhos que possibilitam a 
realização de videoconferências, fax, telefone, etc., e orientará os tutores 
quanto à condução do projeto político-pedagógico dos cursos, de forma 
presencial ou não. É importante ressaltar que também as universidades 
privadas estão inseridas neste projeto, tal como pode ser observado na 
declaração do secretário de educação a distância do MEC, Ronaldo Mota: 
“Do consórcio das universidades públicas e não públicas, atuando em todos 
os estados brasileiros, nós vamos formar um caldo cultural. Daí o surgimento 
da universidade aberta vai ser algo quase natural”. 

Zuin (2006, p. 943) cita que o polo presencial consiste em uma “[...] estrutura para a 

execução descentralizada de algumas das funções didático-administrativas de curso, 

consórcio, rede ou sistema de educação à distância, geralmente organizada com o concurso de 

diversas instituições, bem como com o apoio dos governos municipais e estaduais”. Esse 

autor cita ainda a importância desses polos de apoio enquanto elementos fundamentais no 

processo de educação à distância. Sendo assim, para o sucesso do programa é necessário que 

haja cooperação entre o município, o estado e a universidade pública.  

 Araújo (2007, p. 174) ressalta ainda que qualquer brasileiro que tenha concluído o 

ensino médio e que tenha sido aprovado no processo seletivo pode graduar-se a partir de um 

curso da UAB. A autora afirma ainda que “[...] para todos os cursos de licenciatura, 50% das 

vagas são destinadas aos candidatos-professores atuantes no município-polo, que comprovem 

vínculo na rede pública de ensino”. No caso desses 50% das vagas destinadas aos professores 

não serem preenchidas, elas serão destinadas à demanda geral. 

A UAB promove também o fortalecimento da educação básica com incentivo especial 

às licenciaturas, priorizando, dessa forma, a formação dos professores dos níveis educacionais 

elementares; esse programa possibilita também o processo de interiorização da oferta de 

cursos de ensino superior no Brasil, em especial nas cidades que não possuem IES e/ou que 

estão distantes dos centros que as possuem. Até 2011, a UAB objetiva ser responsável pela 

formação de 30% dos estudantes universitários brasileiros (ZUIN, 2006, p. 943). 
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Araújo (2007, p. 170) ressalta que a EAD não é algo novo se considerarmos os cursos 

por correspondência (ex.: Instituto Universal), mas que estes programas de educação à 

distância deixaram como herança um preconceito que se reflete ainda hoje sobre a EAD. 

Para Alves et al. (2007, p. 109), a criação da UAB perpassa dois pontos pertinentes à 

educação superior brasileira: “O primeiro se refere à democratização do acesso à educação 

superior, que tem sido alvo de discussões e políticas públicas que visam garantir não só o 

acesso, como também, a permanência de estudantes de baixa renda em universidades 

públicas”. Segundo: esses autores afirmam ainda que a crescente oferta de cursos a distância 

de educação superior estão diretamente relacionados à carência de políticas públicas 

educacionais de acesso às IFES (ALVES et al., 2007, p. 108): 

As questões relacionadas com a massificação, a auto-aprendizagem e essa 
pseudo-democratização do ensino, tem inquietado professores e 
pesquisadores que vivenciam diariamente os espaços de aprendizagem a 
distância. A preocupação em diminuir os custos e obter lucros rapidamente 
com a criação de cursos a distância tem motivado principalmente as 
instituições privadas brasileiras a escolherem esses caminhos, levando 
muitas vezes ao comprometimento da qualidade no processo e reforçando 
um preconceito em relação a essa modalidade de ensino em nosso país. 
(ALVES, 2007, p. 65). 

Zuin (2006, p. 944) aponta para o aumento do índice de estudantes universitários no 

Brasil, porém ressalta que ainda existe uma defasagem universitária em relação a outros 

países. Preti (1996, p.18) afirma que, no século XX, a Educação a Distância/EAD surge como 

alternativa às demandas sociais e pedagógicas, satisfazendo as amplas e diversificadas 

necessidades de qualificação e capacitação dos indivíduos. Esse autor traz ainda em seu 

estudo que em 1986 ocorreu a criação de uma comissão de especialistas do MEC e Conselho 

Federal de Educação para discutir e viabilizar as propostas sobre a Universidade Aberta. Essa 

comissão produziu um documento denominado “Ensino a distância: uma opção – proposta do 

Conselho Federal de Educação” e apresenta a educação a distância como uma opção à “[...] 

democratização das oportunidades educacionais no país, compreendendo a democratização 

como acesso, permanência e qualidade de ensino” (PRETI, 1996, p. 23). 

Segundo informações disponibilizadas no site do MEC13,  

O programa busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior, por meio da educação a distância. A prioridade é oferecer 
formação inicial a professores em efetivo exercício na educação básica 
pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada àqueles 

                                                           
13  Informações disponibilizadas no endereço eletrônico: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_con 

tent&view=article&id=12265&Itemid=823>. 
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já graduados. Também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros 
profissionais da educação básica da rede pública. Outro objetivo do 
programa é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e 
desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior a distância. Há 
polos de apoio para o desenvolvimento de atividades pedagógicas 
presenciais, em que os alunos entram em contato com tutores e professores e 
têm acesso a biblioteca e laboratórios de informática, biologia, química e 
física. Uma das propostas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) é formar 
professores e outros profissionais de educação nas áreas da diversidade. O 
objetivo é a disseminação e o desenvolvimento de metodologias 
educacionais de inserção dos temas de áreas como educação de jovens e 
adultos, educação ambiental, educação patrimonial, educação para os 
direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, de gênero e 
orientação sexual e temas da atualidade no cotidiano das práticas das redes 
de ensino pública e privada de educação básica no Brasil. 

O sistema UAB objetivava estabelecer mil polos espalhados pelo Brasil até 2010 e até 

2013 atender a 800 mil alunos/ano14. 

 

Quadro 1.4.2.1.1 Número de polos e de cursos e vagas ofertados na Região Centro-Oeste 

entre os anos 2007 e 2009, pelo sistema UAB. 

 

 Número de polos Número de cursos 
ofertados 

Número de vagas 

Distrito Federal 2 14 790 
Mato Grosso do Sul 8 61 3.640 

Mato Grosso 15 78 3.824 
Goiás 21 127 6.400 

TOTAL 46 280 14.654 
Fonte: CAPES 

 

O Quadro 1.4.2.1.1 mostra o número de polos existentes no período de 2007 a 2009 na 

região Centro-Oeste do Brasil, assim como o número de cursos ofertados e o número de vagas. Pode-

se verificar, a partir dos dados explicitados, que o estado com maior número de polos, com maior 

número de cursos ofertados e maior número de vagas no sistema UAB, é Goiás. O Distrito Federal 

possui menor número de polos, menor número de cursos ofertados e menor número de vagas 

disponíveis.  

 

 

 

 

                                                           
14  Dados disponibilizados no endereço eletrônico: <http://uab.capes.gov.br/images/stories/downloads/Catalogo/ 

apresentao.pdf>. 
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Quadro 1.4.2.1.2 Número de polos e de cursos e vagas ofertados na Região Nordeste entre os 

anos 2007 e 2009, pelo sistema UAB. 

 

 Número de polos Número de cursos 
ofertados 

Número de vagas 

Alagoas 5 43 3.459 
Bahia 44 225 11.610 
Ceará 29 119 8.263 

Maranhão 22 199 9.850 
Paraíba 17 100 5.477 

Pernambuco 10 80 4.961 
Piauí 26 140 8.050 

Rio Grande do 
Norte 

10 54 2.400 

Sergipe 12 73 9.948 
TOTAL 175 1.033 64.018 

Fonte: CAPES 

 

Na região Nordeste, a Bahia desponta como o estado que possui maior número de 

polos e maior número de cursos e de vagas ofertadas no período de 2007 a 2009. O estado de 

Alagoas possui o menor número de polos e de cursos ofertados e o estado do Rio Grande do 

Norte é aquele que oferta menor número de vagas pelo sistema UAB. 

 

Quadro 1.4.2.1.3 Número de polos e de cursos e vagas ofertados na Região Norte entre os 

anos 2007 e 2009, pelo sistema UAB. 

 

 Número de polos Número de cursos 
ofertados 

Número de vagas 

Acre 8 33 1.183 
Amapá 3 12 640 

Amazonas 7 51 2.138 
Pará 33 152 7.645 

Rondônia 7 11 779 
Roraima 15 72 2.488 
Tocantins 12 44 1.670 
TOTAL 85 375 16.543 

Fonte: CAPES 

 

A região Norte tem o maior número de polos no estado do Pará, assim como o maior 

número de cursos e vagas ofertadas pelo sistema UAB. O menor número de polos e de vagas 
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ofertadas pertence ao estado do Amapá e estado de Rondônia oferta o menor número de 

cursos pelo sistema UAB. 

 

Quadro 1.4.2.1.4 Número de polos e de cursos e vagas ofertados na Região Sudeste entre 

os anos 2007 e 2009, pelo sistema UAB. 

 

 Número de polos Número de cursos 
ofertados 

Número de vagas 

Espírito Santo 26 186 5.497 
Minas Gerais 58 332 25.383 
Rio de Janeiro 31 180 19.546 

São Paulo 36 186 11.633 
TOTAL 151 884 62.059 

Fonte: CAPES 

 

Na região Sudeste, o estado de Minas Gerais tem o maior número de polos, de cursos e 

vagas ofertadas. O estado do Espírito Santo tem o menor número de polos e de oferta de 

vagas da região. O Rio de Janeiro é o estado que tem menor número de cursos ofertados, 

porém ofertando aproximadamente 3,5 vezes mais vagas que o estado do Espírito Santo no 

período considerado (2007 a 2009). 

 

Quadro 1.4.2.1.5 Número de polos e de cursos e vagas ofertados na Região Sul entre os 

anos 2007 e 2009, pelo sistema UAB. 

 

 Número de polos Número de cursos 
ofertados 

Número de vagas 

Paraná 37 283 14.257 
Rio Grande no Sul - - - 

Santa Catarina - - - 
TOTAL 37 283 14.257 

Fonte: CAPES 

 

O Catálogo do Sistema Universidade Aberta do Brasil não disponibiliza dados 

referentes aos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, impossibilitando uma análise 

comparativa entre os estados dessa região.  
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Quadro 1.4.2.1.6 Número de polos e de cursos e vagas ofertados no Brasil entre os anos 

2007 e 2009, pelo sistema UAB, por região. 

 

 Número de polos Número de cursos 
ofertados 

Número de vagas 

Centro-Oeste 46 280 14.654 
Nordeste 175 1.033 64.018 

Norte 85 375 16.543 
Sudeste 151 884 62.059 

Sul 37 283 14.257 
TOTAL 494 2.855 171.531 

Fonte: CAPES 

 

A região Nordeste possui o maior número de polos, de cursos e de vagas ofertados se 

comparado aos demais estados, seguido pela Sudeste. A região Sul é aquela com menor 

número de polos e vagas ofertadas e a região Centro-Oeste é a que oferta menor número de 

cursos por meio do sistema UAB. 

Dessa forma, pode-se perceber que o sistema UAB atinge todas as regiões do Brasil, 

promovendo a interiorização do ensino superior, priorizando as localizadas com ausência ou 

com menor oferta de cursos de graduação ou pós-graduação. 

 

 

1.4.2.2 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais - REUNI 

 

 

Léda e Mancebo (2009, p. 50, 51) afirmam que durante o governo Lula foi possível 

ver se desenhando uma nova Reforma Universitária por meio de diversos decretos e leis, 

“uma reforma universitária ‘em fatias’” configurando a continuidade do governo FHC. As 

autoras afirmam ainda, sobre o governo Lula, que, “[...] em linhas gerais, permanece a 

limitação orçamentária, a subserviência diante das pressões dos organismos internacionais, a 

vinculação das instituições públicas de ensino superior às decisões do Ministério do 

Planejamento, no caso das instituições federais” (LÉDA e MANCEBO, 2009, p. 51). E foi 

nesse governo, em 2003, que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior – ANDIFES apresentou ao Presidente da República a proposta de 

expansão das universidades federais (ANDIFES, 2010, p. 5).  
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O Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI – surge, 

então, como uma nova proposta de reforma da educação superior, compondo também o que 

Léda e Mancebo chamaram de “reforma em fatias”. Esse programa foi veiculado 

inicialmente, em 2006, como documento não oficial do MEC com o nome de “Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais”. Após longas 

discussões do MEC com outras entidades, entre elas a ANDIFES, chegou-se a uma versão 

final do Decreto Presidencial nº 6.096, em abril de 2007, mantendo-se sem grandes alterações 

em relação ao documento original (LÉDA e MANCEBO, 2009, p. 52). Assim como os 

demais programas já apresentados neste estudo, essa política também teve seus defensores e 

opositores. 

Sendo o REUNI voltado especificamente às IFES, ele traz como principal objetivo a 

ampliação do acesso e da permanência dos alunos no ensino superior, em nível de graduação, 

a partir do melhor aproveitamento dos espaços físicos, dos recursos humanos existentes 

nessas instituições, além do grande incentivo à expansão física, acadêmica e pedagógica 

nesses estabelecimentos (AZEVEDO, 2009, p. 23; LÉDA e MANCEBO, 2009, p. 54). O 

relatório emitido pela ANDIFES (2010, p. 5) afirma que esse programa respeita o princípio da 

autonomia universitária, pois cada instituição pôde formatar seu projeto de expansão 

considerando as diferentes demandas de cada região e de cada comunidade acadêmica. 

Objetivando dobrar o número de alunos nas universidades federais sem precarizar a 

qualidade de ensino, priorizando os cursos noturnos, a formação de professores para a 

educação básica, superando também as desigualdades regionais, o REUNI traz como proposta 

os seguintes números: 

Até 2012 serão R$ 2,4 bilhões em investimentos, 93.319 novas vagas e 
1.285 novos cursos de graduação. Destes, 696 são noturnos, 331 de 
licenciatura, 640 de mestrado e 428 de doutorado. O total de matrículas 
alcançará 1,1 milhão de alunos. Foram criados 25 mil cargos e funções para 
ocupação escalonada nos quatro anos de implantação do programa. As 
informações confirmam o bom andamento do REUNI, bem como o sucesso 
das iniciativas em cada instituição e em seu conjunto para o país. 
(ANDIFES, 2010, p. 8). 

O relatório da ANDIFES sobre o REUNI aponta os aspectos positivos promovidos 

pelo programa e que constavam nas diretrizes de ação. Alguns desses aspectos podem ser 

verificados no seguinte trecho do documento: 

Ao priorizar cursos noturnos, licenciaturas e a interiorização do Ensino 
Superior gratuito e de qualidade, o REUNI responde com eficácia outras 
demandas urgentes da sociedade. 
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A implantação de campi em cidades afastadas de grandes centros, com 
reflexos imediatos na economia destas regiões, na formação e fixação de 
profissionais capacitados, induz automaticamente novos pólos de 
desenvolvimento econômico e cultural. São mudanças estruturais que estão 
transformando definitivamente o Brasil. 

Outro ganho, ainda que parcial, é a contribuição do REUNI para atender à 
crescente demanda por mão-de-obra qualificada. Bastou o PIB crescer 5,4% 
para que este fator limitante ao desenvolvimento se apresentasse. Para uns é 
fácil apontar carências na infraestrutura do país. Para outros é motivo de 
orgulho a expansão industrial, o aumento do IDH e dos indicadores sociais. 
No entanto é importante perceber que a solução destes problemas ou a 
perenidade destes êxitos exige mais educação e mais profissionais bem 
preparados. 

Além do crescimento expressivo no número de vagas e de cursos, 
notadamente no período noturno e voltados para licenciaturas, com vistas à 
formação de professores para a Educação Básica, os dados coletados 
diretamente nas IFES apresentam um conjunto relevante de ações inovadoras 
que objetivam diminuir as taxas de evasão e ocupar eventuais vagas ociosas. 

Por suas diretrizes e pela implantação simultânea à implementação de ações 
afirmativas de diversas naturezas, o REUNI incorpora ao Ensino Superior 
um contingente de brasileiros pertencentes às camadas de menor renda. Esta 
realidade constatada obrigou as IFES a expandirem e aprimorarem seus 
programas de assistência estudantil. 

Os dados demonstram também ações de importância equivalente às outras 
iniciativas. Reestruturações acadêmicas e curriculares, busca por novas 
metodologias e carreiras, modernização do fazer universitário, incorporação 
de experiências internacionais e formação de profissionais demandados pelo 
mercado de trabalho contemporâneo completam e qualificam o programa 
(ANDIFES, 2010, p. 8). 

Azevedo (2009, p. 23) afirma que “[...] o REUNI é um programa de reforma das IFES 

acoplado a um plus de financiamento para aquelas universidades que a ele aderirem”. Ainda 

sobre os recursos orçamentários destinados ao programa, e ao supraexposto, Léda e Mancebo 

(2009, p. 54) afirmam que o REUNI “[...] trata-se de um ‘convite’ à reestruturação e 

expansão, com um apelo sedutor”. As autoras trazem ainda que essa proposta originou 

instrumentos de forma a fixar os recursos financeiros a partir do cumprimento das etapas, 

assim como à capacidade de atendimento das propostas pelo MEC. Ainda sobre os recursos 

destinados ao REUNI, Léda e Mancebo (2009, p. 54) questionam: 

Haverá recurso novo ou apenas uma disputa entre as IFES pelos poucos 
recursos existentes? De todo modo, o que se pode prever é que, daqui por 
diante, o repasse de recursos estará vinculado à assinatura de um contrato de 
metas, a serem atingidas dentro de determinados prazos pelas instituições, o 
que incluirá, além do aumento de vagas, medidas como ampliação ou 
abertura de cursos noturnos, redução do custo por aluno, flexibilização de 
currículos, criação de arquiteturas curriculares e ações de combates à evasão, 
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dentre outros mecanismos que levem à expansão do sistema de educação 
superior. 

Sobre essa questão, Léda e Mancebo (2009, p. 52) afirmam acreditar que os efeitos 

dessa proposta governamental possam “[...] aprofundar o quadro de precariedade em que se 

encontram muitas instituições federais de educação superior (IFES), comprometer a qualidade 

do ensino ministrado e intensificar a exploração do trabalho docente”. 

Respondendo aos questionamentos de Léda e Mancebo, os autores Dantas e Sousa 

Junior (2009, p. 13, 14) afirmam que  

O crescimento das verbas das instituições federais deve se intensificar em 
2008 com a implantação do REUNI, cujo aporte financeiro iniciou-se 
naquele ano e estender-se-á pelos próximos 04 anos, totalizando mais 2 
bilhões de reais. Nesse sentido, a crítica de que o REUNI seria uma 
regulação que atenderia tão somente exigências mercadológicas não 
encontra qualquer justificação plausível, pois sua implementação, além de 
representar recurso novo para as instituições, se dá num quadro de 
recuperação das fontes de financiamento e não em momento de 
contingenciamento. [...] Mas, como se sabe, o financiamento da educação no 
Brasil sempre esteve abaixo das demandas por um ensino de qualidade. No 
caso do ensino superior público, deve-se considerar um alento o aumento de 
recursos nos últimos anos, porém não se pode considerar que o país atingiu 
um patamar de investimentos que o torne capaz de competir com os países 
desenvolvidos em termos de produção de ciência e tecnologia. 

Ainda sobre essa expansão e nos moldes em que foi proposta, Léda e Mancebo (2009, 

p. 54) trazem que, na reunião da ANPEd de outubro de 2009, vários pesquisadores afirmaram 

que o governo não será capaz de garantir uma contrapartida eficiente para que a expansão das 

IFES se efetive da maneira pela qual foi apresentada no programa. Isso traria implicações 

como, por exemplo, o comprometimento do ensino de qualidade, pois essas instituições ainda 

se encontram precarizadas no que tange à estrutura física e de pessoal, herança essa do 

governo FHC. 

 Outras questões são apontadas por Léda e Mancebo (2009, p. 55) como merecedoras 

de atenção. As autoras afirmam que no decreto que institui o REUNI, não aparece uma só vez 

a palavra pesquisa, sendo que, na Constituição Federal de 1988, no artigo 207, é ratificada a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ressaltam ainda que, no documento que 

normatiza e detalha o Decreto (Diretrizes Gerais do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), a palavra extensão é mencionada 

uma única vez. Segundo essas autoras, tudo isso leva a crer que “a expansão desejada e 

‘financiada’ é só para o ensino”, ou seja,  
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Em síntese, o processo de reforma em curso para as IFES implica, por um 
lado, regredir ou, no mínimo, congelar, o nível científico e técnico da 
universidade brasileira, sucateando-a, e precarizando-a, no geral e, por outro, 
manter e ampliar os centros de excelência, em determinadas áreas 
específicas, de acordo com os interesses do capital financeiro, como as 
relativas a commodities, por exemplo, para o desenvolvimento de tecnologia 
de cana, de mineiro, petróleo, biocombustível, dentre outros. (LÉDA e 
MANCEBO, 2009, p. 55). 

Outra questão interessante posta por Léda e Mancebo (2009, p. 56) sobre o REUNI 

refere-se à questão dos bacharelados interdisciplinares – BIs. Esses BIs teriam o intuito de 

propiciar uma formação universitária geral, antecedendo a formação profissional da 

graduação e formação científica ou artística da pós-graduação. As autoras ressaltam que os 

defensores dos BIs afirmam que essa seria uma forma de evitar uma escolha profissional 

precoce, pois essa escolha aconteceria somente três anos depois do ingresso no ensino 

superior; seria também uma forma de flexibilizar as grades curriculares, possibilitando a 

ampliação dos conhecimentos dos alunos; seria uma possibilidade de redução da evasão do 

ensino superior nas IFES e de garantia da maior empregabilidade para os egressos. Após a 

conclusão do bacharelado interdisciplinar haveria o 2º ciclo, em que aconteceria a formação 

profissional específica e ainda o 3º ciclo, este responsável pela formação acadêmica científica, 

artística e profissional da pós-graduação (LÉDA e MANCEBO, 2009, p. 57; AZEVEDO et 

al., 2008, p. 23). Para Léda e Mancebo (2009, p. 57), essa reforma posterga o efeito 

excludente do vestibular, incitando a competição na passagem do 1º ciclo para o 2º ciclo. 

O REUNI traz como metas também: (i) a ampliação da taxa de conclusão de cursos de 

graduação que deverá atingir a média de 90% de diplomação em um prazo de cinco anos e (ii) 

o aumento do número de alunos por professor, devendo passar a ser de 18 estudantes por 

docente. O risco dessas ações, segundo Léda e Mancedo (2009, p. 57), está na tendência à 

“precarização das condições de ensino e trabalho”. 

As dificuldades do programa são óbvias para um educador atento; todavia, 
não se pode desprezar o forte apelo ideológico que o conjunto da 
documentação apresenta. As propostas de aumento do acesso de camadas 
populares à universidade pública, a eliminação do vestibular, uma formação 
ampla, aumento dos índices de aprovação, dentre outros aspectos sedutores, 
ganham adesões de muitos desavisados, mesmo porque essas mesmas metas 
já foram móveis de lutas por parte dos defensores da universidade pública. 
No entanto, as condições de oferta desse programa, como se discutiu 
anteriormente, sem o suficiente aporte de recursos, favorecerão tão somente 
a precarização da instituição e um ensino de qualidade duvidosa. (LÉDA e 
MANCEBO, 2009, p. 57). 
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E ainda para Tonegutti e Martinez (2007, p. 7), a meta de atingir 90% de titulação é 

incompatível com realidade educacional, não só do Brasil como também de quase todos os 

países desenvolvidos. Segundo o autor, somente o Japão, detentor de um contexto 

educacional e socioeconômico bastante diferente do brasileiro, é que possui um índice 

semelhante de diplomação. Sobre o aumento de estudantes por docente, Toneguetti e 

Martinez (2007, p. 9) afirmam que há, sim, diferenças significativas na qualidade do trabalho 

do professor numa classe com menor ou maior número de alunos. Mesmo porque o 

atendimento dos estudantes não é limitado à sala de aula “[...] e, portanto, o número total de 

estudantes que o professor tem que atender num determinado semestre tem um peso 

importante, também na qualidade de ensino” (TONEGUETTI e MARTINEZ, 2007, p. 9). 

Somado a isso existe o fato de que laboratórios, oficinas, etc. não comportarão turmas muito 

numerosas. 

Apesar das diversas críticas e das várias dúvidas postas pelos autores aqui 

apresentados, o relatório de acompanhamento da ANDIFES sobre o REUNI traz importantes 

dados referentes aos resultados alcançados em quatro dimensões das diretrizes estabelecidas, 

entre o período de 2006 e 2010. São elas: reestruturação acadêmico-curricular; suporte da 

pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação; a 

ampliação da oferta de educação superior pública; assistência estudantil. Neste estudo 

daremos maior atenção às duas últimas dimensões supramencionadas. 

A Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública aconteceu no período de 2006 a 

2010 por meio do aumento da oferta de vagas nos cursos de graduação presenciais; pela 

redução da taxa de evasão; pela ocupação das vagas ociosas. O aumento da oferta de vagas 

nos cursos de graduação presenciais pode ser verificado nos quadros que se seguem. 

 

Quadro 1.4.2.2.1. Evolução de vagas ofertadas nos cursos de graduação presencial – 2006 a 

2010 

 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2010-2006 (%) 
Geral 122.003 133.976 144.725 184.926 199.282 63% 

Noturno 30.691 34.549 37.793 55.553 61.692 101% 
Licenciaturas 36.942 42.356 44.806 55.283 56.810 54% 
Fonte: ANDIFES (2010) 

 

É possível verificar, no Quadro 1.4.2.2.1, que o número de vagas ofertadas nos cursos 

de graduação, na modalidade presencial, no período considerado, teve um acréscimo de 63%. 
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No que tange aos cursos noturnos, esse aumento foi de 101% e as licenciaturas tiveram um 

incremento de 54% no número de vagas ofertadas. 

 

Quadro 1.4.2.2.2 Evolução do número de cursos de graduação presencial – 2006 a 2010 

 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2010-2006 (%) 
Geral 2.190 2.415 2.567 3.078 3.225 47% 

Noturno 645 724 800 1.053 1.129 75% 
Licenciaturas 767 894 1.058 1.056 1.099 43% 
Fonte: ANDIFES (2010) 

 

O Quadro 1.4.2.2.2 mostra que os cursos noturnos foram os mais implantados nas 

IFES, resultando em um incremento de 75% no período considerado. Os cursos de 

licenciaturas aumentaram 43% e, no aspecto geral, o aumento foi de 47%. 

A redução das taxas de evasão pode ser verificada em diversas políticas propostas pelo 

REUNI, e efetivadas pelas IFES, entre elas podem-se elencar as seguintes:  

• Incentivo e fomento interno a projetos e ações que visam ao apoio 
pedagógico, novas metodologias e assistência ao estudante; 
[...] 

• Processo de avaliação interna buscando ajustes pedagógicos e oferecimento da 
parte profissionalizante dos cursos em horário noturno; 

• Estudos nos colegiados dos cursos sobre a situação individual de cada aluno, 
propondo, quando necessário, nivelamento e recuperação de conteúdos; 

• Aumento no número de bolsas ofertadas; 
• Fortalecimento das coordenações de curso por intermédio do desenvolvimento 

de um sistema de gestão e indicadores acadêmicos que envolvam 
efetivamente docentes; 

• Flexibilização do currículo e da oferta de disciplinas de forma que os alunos 
possam integralizar a carga horária do curso dentro do período recomendado, 
inclusive com a oferta de disciplinas em período especial; 

• Ampliação do apoio acadêmico aos estudantes por meio de bolsas de 
monitoria, de pesquisa e de extensão; 

• Articulação das ações pedagógicas com os Programas de Assistência 
Estudantil e Políticas de Inclusão; 

• Incentivo à permanência dos alunos nas dependências das IFES, por meio da 
prática do desporto e da participação em projetos culturais, além da criação 
de centros de interesse comunitários com anfiteatro, auditório, lanchonetes, 
restaurantes, livrarias, farmácias, etc.; 

• Implementação do Programa de Bolsa Permanência, Bolsa Trabalho, Bolsa 
Monitoria, Bolsa Pibic; 

• Ampliação do número de bolsas de assistência estudantil, especialmente para 
moradia e alimentação; 

• Realização de Feiras de Profissões; 
• Acompanhamento terapêutico especializado para estudantes psicologicamente 

em risco; 
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• Programa de Tutoria para acompanhamento mais efetivo dos discentes; 
• Concessão de apoio financeiro por meio de bolsas e do apoio à participação 

em eventos acadêmicos e esportivos proporcionando, desta forma, a 
democratização do acesso às atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
[...] 

• Acompanhamento mais próximo dos alunos do primeiro ano dos cursos, 
considerando que a evasão se dá mais fortemente nos anos iniciais; 

• Intensificação do processo de recepção, acolhimento e orientação inicial 
oferecida aos estudantes, devido aos resultados positivos, tanto na 
diminuição da evasão inicial quanto nas dificuldades enfrentadas por eles na 
adaptação a uma nova forma de estudo; 
[...] 

• Implementação de mobilidade acadêmica entre cursos; 
• Construção de centro de educação infantil para atendimento a filhos de 

acadêmicos; 
[...] 
Recepção de calouros com apresentação das normas institucionais, do 
projeto político-pedagógico do curso, de formas e oportunidades de 
integralização curricular, projetos e possibilidades de bolsas de extensão, 
pesquisa e atividades acadêmicas, bem como de programas de assistência 
estudantil; [...]. (ANDIFES, 2010, p. 15, 16, 17). 

Percebe-se o empenho do governo e das IFES no sentido de reduzir a taxa de evasão 

por meio de políticas diversas. Interessante é ressaltar que a assistência estudantil aparece, por 

diversas vezes, entre as propostas e ações efetivadas como política capaz de contribuir para a 

redução da evasão dos alunos nas instituições que aderiram ao REUNI. 

A ocupação das vagas ociosas, segundo o relatório publicado pela ANDIFES, tende a 

ser solucionada nas IFES através das seguintes ações: reopção, rematrícula, transferências, 

ingresso como portador de diploma de curso superior, mudança de curso, reingresso e 

mudança de turno. 

No que tange aos avanços propostos pelo REUNI na área de assistência estudantil, 

tem-se avanços em cinco áreas diferentes: moradia estudantil, alimentação, transporte, 

assistência à saúde, e inclusão digital. Abaixo estão explicitadas as ações em cada área: 

Moradia estudantil: 
• O Programa de Residência Universitária está sendo ampliado em 

todas as IFES que o oferecem, pois foram ou estão sendo construídas 
diversas residências e alojamentos estudantis em diferentes unidades, 
principalmente nos campi fora de sede, além da locação de imóveis; 

• Reforma de diversas moradias estudantis e aquisição de mobiliários e 
equipamentos; 

• Auxílio financeiro na forma de Bolsa Moradia; 
• Programa da Bolsa Permanência, incluso valor para moradia 

estudantil. 
Alimentação: 

• Reforma, ampliação e modernização dos diversos restaurantes 
universitários existentes; 
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• Construção de novos restaurantes; 
• Oferta da Bolsa Alimentação em algumas IFES; 
• Ampliação das atividades de avaliação da situação socioeconômica 

dos alunos para concessão de isenções ou subsídios; 
• Aquisição de equipamentos e mobiliário para os restaurantes 

universitários; 
• Concessão de bolsa assistência dentro do Programa de Bolsa 

Permanência. 
Transporte: 

• Avaliação socioeconômica dos candidatos que receberem os passes 
em diversas IFES; 

• Distribuição de passes para estudantes; 
• Manutenção de ônibus para atendimento dos alunos em viagens 

interestaduais e interurbanas; 
• Em diversas unidades são disponibilizadas linhas de ônibus regulares 

interligando os diversos campi na mesma cidade; 
• Programa de bolsas-transporte; 
• Apoio ao deslocamento de alunos para o desenvolvimento de 

atividades extras nas temáticas esportivas, culturais, políticas e de 
integração; 

• Programas de Apoio às Entidades e Eventos Estudantis (PAEE) 
concede passagem ao aluno de graduação para participar de congressos, 
seminários, encontros e cursos; 

• Implantação do benefício de auxílio transporte; 
• Construção do Terminal de Integração Rodoviária, no campus da 

Cidade Universitária (Fundão no Rio), incluindo área de serviços com 
nove quiosques e urbanização externa. 

Assistência à Saúde: 
• Atendimento odontológico com ações corretivas, preventivas e de 

profilaxia; 
• Atendimento com clínico geral e encaminhamento à especialista em 

casos emergenciais e de caracterizada vulnerabilidade socioeconômica; 
• Ações de prevenção e combate a Gripe A por meio de palestras, 

cartazes, disponibilização de produtos de higiene, bem como plantão de 
ambulância no retorno das aulas; 

• Incrementos aos setores de assistência ao estudante e assistência 
médica, a partir da contratação de pessoal como psicólogos e assistentes 
sociais; 

• Campanhas de prevenção de saúde voltadas para o corpo discente, 
docente e de técnico-administrativos; 

• Ampliação do atendimento aos estudantes por meio de projetos que 
contribuem para a saúde física e mental e disponibilização da 
infraestrutura para melhorar notadamente a assistência médica, 
odontológica, social, psiquiátrica e psicológica; 

• Realização da Semana de Saúde visando integrar e promover o 
envolvimento dos alunos em ações de saúde, esporte e lazer. 

Inclusão Digital: 
• Oferta de cursos de informática básica; 
• Disponibilização de computadores para os estudantes; 
• Instalação de laboratório de Informática para atendimento exclusivo 

de alunos de graduação; 
• Na UFBA, estão sendo adquiridos 500 laptops para utilização pelos 

estudantes dos BI provenientes de escolas públicas; 
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• Criação e fomento do Programa de Acesso à Informática; 
• Disponibilização do Moodle, um ambiente virtual de aprendizado que 

possibilita a inserção de conteúdos e atividades interativas. (ANDIFES, 
2010, p. 27, 28).  

O relatório da ANDIFES traz ainda dados das várias IFES, inclusive sobre a 

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI. Esse documento afirma que “[...] o aumento na 

oferta de vagas dos cursos de graduação presencial de 2006 para 2010 chegou a 169%, 

crescimento verificado no período do REUNI. Destaca-se a abertura de vagas e cursos 

noturnos, com 55% de aumento, e de licenciaturas, que cresceram 225% no referido período” 

(ANDIFES, 2010, p.151). 

Na sequência deste estudo o Programa Nacional de Assistência Estudantil será 

apresentado, pois ele surge a partir das medidas propostas pelo REUNI de combate à evasão, 

integrando também o objeto deste estudo. 

 

 

1.4.2.3 Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES 

 

 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES – é uma política proposta 

pelo governo Lula, tendo sido instituído pela Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 

2007, e pelo Decreto nº 7234, de 19 de julho de 2010. Esse programa foi criado com vistas a 

reduzir a evasão nas IFES, possibilitando a permanência dos alunos na graduação até sua 

conclusão. O PNAES está inserido dentro de um contexto histórico que permeia 

reivindicações, debates e conquistas no que tange à assistência estudantil. Dessa forma, 

abordaremos esse programa mais profundamente na segunda parte deste estudo, considerando 

todo o processo histórico em que ele está inserido. 
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2 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: DAS LUTAS SOCIAIS AO PNAES 

 

 

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos fundamentais para a análise e 

reflexão acerca do objeto de estudo proposto nesta pesquisa, como, por exemplo, as políticas 

sociais de assistência estudantil e de assistência social. O debate em torno do tema assistência 

estudantil, iniciado pelos movimentos estudantis e abraçado posteriormente por movimentos 

sociais (como, por exemplo, pelo FONAPRACE), também será trazido à tona, pois assim 

poderá se entender que a consolidação do PNAES não é algo estanque ou, ainda, que não é 

uma política idealizada sem debates precedentes. Ressalta-se que a abordagem e as reflexões 

sobre a assistência estudantil se limitarão às IFES. 

A partir do entendimento, pelos agentes envolvidos (movimentos estudantis, 

movimentos sociais, Estado), de que as manifestações da desigualdade social adentram os 

espaços universitários, esses agentes se mobilizam visando superar tal questão. Sendo assim, 

a democratização da educação começa a ser discutida no Brasil de maneira mais efetiva, 

abordando a condição das mulheres, dos negros e dos grupos populares na universidade. Esse 

tema ganha destaque nas discussões entre sociedade civil e Estado, pois a educação passa a 

ser vista como um meio para se alcançar a cidadania e reduzir as desigualdades sociais (BAÍA 

et al., 2006, p. 17). Essa autora afirma ainda que 

A Educação Pública brasileira passa por um momento de intensa 
transformação e, principalmente, de comprometimento da sociedade civil 
para com o principal instrumento de acesso à cidadania. Pensar as 
desigualdades sociais a partir dos reflexos que ela incide na Educação é, sem 
dúvida, avançar no que diz respeito à busca de melhores condições de vida 
da população. É papel do Estado fazer valer as reivindicações da sociedade 
civil organizada, mas isso só é possível se todas as esferas começarem a se 
relacionar de uma forma não homogênea. Ainda que as mobilizações sejam 
feitas em micro-espaços, considerando a relação entre os mais diversos 
grupos que compõem a sociedade. (BAÍA, 2006, p. 26). 

Somando-se a isso, temos a questão histórica da desigualdade social no nosso país, 

que se reproduz no ambiente universitário, como afirma Baía (2006, p. 17, 26): 

A Universidade Pública brasileira chega ao século XXI reproduzindo o 
cenário que foi estabelecido desde o seu início no país: uma instituição que é 
restrita a grupos que são privilegiados desde a colonização portuguesa. 
Depois de mais de um século da chamada abolição da escravatura e da 
superação do modelo econômico que utilizava a força de trabalho do negro, 
a sociedade brasileira ainda traz consigo resquícios destes tempos, bem 
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como do tratamento dado às mulheres desde a antiguidade e que hoje se 
mostra mais ou menos crítico. O maior desafio para a nossa sociedade é, sem 
dúvida, pensar as desigualdades geradas historicamente como algo que é 
cotidianamente reproduzido, principalmente, sobre as mesmas categorias ou 
grupos (BAÍA, 2006, p. 26). 
[...] Democratizar o acesso e a permanência de jovens oriundos de camadas 
populares na Universidade é um caminho para se reverter o quadro 
antidemocrático, mas há de se considerar também que as questões de gênero 
e etnia tornam ainda mais delicada a discussão em torno das desigualdades 
no ensino superior. O sistema de cotas que várias universidades brasileiras 
vêm adotando nos últimos anos é uma tentativa de amenizar as 
desigualdades gritantes que permeiam o ensino superior brasileiro. No 
entanto, a adoção de ações afirmativas apenas no ensino superior não 
abrange a complexidade do assunto, se os ensino fundamental e médio 
(públicos) não forem melhorados, o acesso à universidade ficará eternamente 
sob a sombra das diferenças socioeconômicas atuais. (BAÍA, 2006, p. 26). 

Para Alves (2002, p. 4), a democratização da universidade não pode se dar somente 

por meio do acesso à educação superior gratuita, mas também por meio de mecanismos que 

garantam a permanência daqueles que nela ingressam. Para Martins (2000, p. 57), “[...] a 

tradição da educação superior brasileira não é universalista”. Para ele, 

Mais do que em outros países, ela ainda permanece com fortes traços 
elitistas. Se o fenômeno da elitização, no início, se identificava pelo reduzido 
número de instituições e de vagas, a evolução do sistema, decorrente da 
dinâmica social e do aumento das possibilidades de acesso da população às 
oportunidades educacionais mais avançadas, introduziu, paulatinamente, 
novos mecanismos de discriminação e de distinção social, especialmente 
aqueles ligados ao recorte público/privado, universidade/instituição isolada, 
ensino de elite/ensino de massa, cursos dominados por camadas 
privilegiadas socialmente/cursos que absorvem um público socialmente 
heterogêneo, graduação/pós-graduação, etc. 

Além dessas questões expostas e explicitadas anteriormente de maneira mais 

aprofundada nesse estudo, Freitas (2008, p. 5) traz uma importante contribuição ao afirmar 

que, em nosso país, o acesso às vagas da universidade é realizado por meio de vestibular e que 

esse processo consiste em uma espécie de funil “[...] por onde passam, sobretudo, os jovens 

que tiveram acesso a uma educação de melhor qualidade”. A autora afirma ainda que, 

“Considerando a má qualidade do ensino nas escolas públicas do País, conclui-se (e as 

estatísticas educacionais também revelam isso) que a maioria dos alunos das nossas 

universidades, principalmente as públicas, que são melhor conceituadas e de mais difícil 

acesso, são oriundos de escolas privadas”. Para Freitas, o ingresso na universidade é um 

grande desafio para os jovens brasileiros das camadas menos favorecidas e, quando eles 

conseguem uma vaga, têm ainda que enfrentar a dificuldade de permanecer na instituição 

(FREITAS, 2008, p. 5). 
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A garantia do acesso e da permanência seria uma forma de reduzir os efeitos das 

desigualdades manifestadas em parcela de estudantes oriundos de classes sociais mais pobres 

e que apresentam dificuldades em prosseguir com os estudos universitários por questões 

socioeconômicas (ALVES, 2002, p. 4). Sobre essa questão, Zago (2006, p. 228) afirma que 

“[...] uma efetiva democratização da educação requer certamente políticas para a ampliação 

do acesso e fortalecimento do ensino público, em todos os seus níveis, mas requer também 

políticas voltadas para a permanência dos estudantes no sistema educacional de ensino”.  

Nessa perspectiva, evidencia-se a necessidade da democratização do ensino 
superior. Democratização essa voltada não apenas a ações de acesso à 
universidade pública gratuita, mas também aos mecanismos para a 
permanência, reduzindo os efeitos das desigualdades apresentadas por um 
conjunto de estudantes provenientes de segmentos sociais cada vez mais 
pauperizados e que apresentam dificuldades concretas de prosseguirem sua 
vida acadêmica com sucesso. (VASCONCELOS, 2010, p. 614). 

Cislaghi e Silva (2011, p. 18) afirmam que o Banco Mundial fez um diagnóstico falso 

“[...] de que a maioria dos estudantes das universidades públicas é proveniente dos setores de 

renda mais alta na sociedade. Essa é uma mentira que foi tornando-se verdade de tantas vezes 

repetida, sustentáculo importante para a construção de consenso acerca das contra-reformas 

propostas para as universidades”. O Banco Mundial, sem dados concretos, continua a insistir 

“[...] na tese de que os estudantes das universidades públicas são ricos e privilegiados” 

(CISLAGHI e SILVA, 2011, p. 18), porém o FONAPRACE (2011, p. 20) apresenta dados 

coletados em 2010 que demonstram a distribuição percentual dos estudantes das 

universidades federais por classes econômicas, com predominância de alunos das classes A e 

B, como se pode verificar no quadro abaixo. 

 

Quadro 2.1: Distribuição percentual dos estudantes das universidades federais por classes 

econômicas. 

 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E C,D,E 
Nacional 2,35 12,90 17,58 23,49 19,59 14,01 9,60 0,47 43,67 
Nordeste 2,20 9,96 14,57 21,26 20,11 17,10 14,00 0,81 52,02 
Norte 1,18 5,14 7,96 16,66 21,64 22,29 23,78 1,36 69,07 
Sudeste 2,22 16,11 21,68 25,56 18,41 11,27 4,67 0,07 34,42 
Sul 2,39 14,38 21,39 27,99 20,35 10,14 3,29 0,06 33,84 
Centro-
Oeste 

4,30 17,76 18,27 23,74 18,09 10,74 6,75 0,34 35,92 

Fonte: FONAPRACE (2011, p. 20) 
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O FONAPRACE (2011, p. 20) traz ainda dados que constatam a distribuição da 

população brasileira em classes e compara-os com os dados coletados nas IFES e verifica que 

há “[...] distorção do percentual de estudantes universitários nas diferentes classes econômicas 

em relação à sociedade brasileira”. 

 

Quadro 2.2: Distribuição percentual da sociedade brasileira por classes econômicas. 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E C,D,E 
Sociedade 
brasileira 

0,50 4,00 9,10 19,30 25,60 23,20 17,10 1,10 67,00 

Fonte: FONAPRACE (2011, p. 20) 

 

É possível constatar, ao analisar os Quadros 2.1 e 2.2, que há uma real concentração 

de estudantes das classes A e B na universidade em detrimento das demais classes. Tem-se, 

portanto, que a porcentagem de alunos matriculados nas IFES das classes C, D e E é de 

43,67%, e a concentração dessas mesmas classes na sociedade brasileira é de 67%. A 

distorção supracitada é constatada na análise desses dados. O acesso ao ensino superior é, 

portanto, maior entre as classes A e B do que entre as classes C, D e E. Esses dados ratificam 

a necessidade de políticas de democratização do acesso e permanência de estudantes nas 

IFES. A assistência estudantil é, portanto, uma política necessária para se tentar alterar esses 

dados percentuais. 

Em resumo, a luta pela ampliação da educação pública em todos os níveis 
está associada à luta por medidas que garantam a permanência dos 
estudantes desde o transporte, a alimentação e a moradia até suporte 
acadêmico, bibliotecas e laboratórios de informática. Independente de alguns 
avanços terem sido conquistados na ampliação de garantias materiais 
objetivas em algumas universidades e para alguns estudantes, não se pode 
perder de vista a perspectiva da universalidade na garantia 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, ou como dito popularmente “se a farinha é pouca, meu pirão 
primeiro”, o que estrategicamente enfraquece a perspectiva de direito à 
educação e fortalece o discurso privatizante dos opositores da universidade 
pública. (CISLAGHI e SILVA, 2011, p. 19). 

Sendo assim, na tentativa de fundamentar este estudo, traremos à luz da discussão um 

breve histórico do debate sobre a assistência estudantil, lançado pelos agentes mobilizados 

que lutaram pela implantação dessa política, em especial a partir da segunda metade do século 

XX, assim como o resultado dessa luta consubstanciado no PNAES. 
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2.1 Movimentos estudantis e sociais: o início do debate sobre a assistência estudantil. 

 

 

Como pudemos verificar no capítulo anterior, a promoção do ensino superior no Brasil 

aconteceu de forma tardia, sendo que a educação, de forma geral, somente na década de 1930 

passou a ser considerada um direito público com regulamentação do Estado 

(VASCONCELOS, 2010, p. 603). O incremento desse acesso teve início na década de 1950 e 

se intensificou nas décadas seguintes, seja por estímulo do sistema econômico capitalista, seja 

pela demanda cada vez maior dos egressos do ensino médio por vagas no ensino superior. 

Apesar desse aumento constatado, Vasconcelos (2010, p. 603) afirma, em seu estudo, que, no 

período supracitado, ou seja, que na segunda metade do século XX era possível verificar que 

o acesso às universidades no Brasil estava ainda restrito a um número reduzido de pessoas e, 

de forma geral, à elite detentora do poder político e econômico, o que equivale a dizer que as 

classes mais pobres tinham acesso muito restringido ao ensino superior. 

A expansão do acesso ao ensino superior, prioritariamente por meio da ampliação das 

vagas na rede privada, veio permeada de prós e de contras, pois, apesar de ter aumentado a 

possibilidade de acesso, não resolveu o problema da permanência e conclusão dos cursos 

pelos alunos. Além disso, outras questões continuaram sem ser enfrentadas, como: (i) apesar 

do já citado aumento da oferta de vagas, a demanda por elas também era crescente, 

mostrando-se permanentemente superior; (ii) o número reduzido de vagas nas poucas IFES 

era um empecilho à democratização do acesso, pois poucos teriam a possibilidade de adentrar 

ao ensino público gratuito; (iii) os vestibulares nas IES, e em especial nas IFES, que exigem 

conhecimento apurado, excluíam muitas vezes do processo os estudantes vindos do ensino 

fundamental e médio das escolas públicas, pois o ensino ministrado por essas instituições 

demanda melhoria quando comparado às escolas particulares. Somadas ao supraexposto, as 

inadimplências no que tange aos pagamentos das mensalidades nas IES privadas resultam em 

um processo excludente, gerando um grande número de vagas ociosas nessas instituições. O 

alto custo das mensalidades também incide sobre o número de vagas ociosas, pois muitas 

delas nem chegaram a ser preenchidas.  

As diversas ocorrências e alterações no quadro do ensino superior do Brasil fizeram 

com que a educação e a cultura passassem a ser olhadas como direitos dos cidadãos, urgindo 

para que a universidade se tornasse um local de democratização do saber, portanto um espaço 

com acesso democratizado (CHAUÍ, 2003, p. 2). Dessa forma, a partir de diversas 

mobilizações e lutas sociais, seja por saúde, educação, direitos trabalhistas, entre outros, tem-
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se a instituição da Constituição Federal de 1988, explicitando esses diversos direitos, entre 

eles a educação, que teve capítulo específico nesse documento.  

Com a instituição da CF de 1988, a educação é entendida definitivamente enquanto 

um direito dos brasileiros. Mesmo assim, porém, o ensino superior não é explicitado como 

educação obrigatória, em contraste com a educação básica, que é mencionada nesse 

documento como obrigatória. Para tanto, é interessante atentar para o artigo 208, que afirma 

quais são os deveres do Estado com a educação e, especificamente nos incisos I e V, estão 

explicitados em quais níveis a educação é obrigatória e de qual forma o Estado é responsável 

por garantir aos cidadãos o ensino superior. 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; [...] 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988, Artigo 208). 

Para Alves (2009, p. 5),  

A Constituição Federal também foi responsável pelo foco privilegiado sobre 
o Ensino Fundamental (único nível de ensino obrigatório) e o combate ao 
analfabetismo. Antigos problemas da sociedade brasileira, a universalização 
de um e a erradicação do outro eram há muito ponto de pauta nos debates 
nacionais e internacionais. Passadas duas décadas, o Brasil reduziu 
consideravelmente os índices de analfabetismo e alcançou quase 99% de 
atendimento ao Ensino Fundamental. Todavia, o acesso e mesmo a 
permanência ainda é uma realidade distante para muitos brasileiros. Tome-se 
como medida a disparidade entre o número de matrículas na 1ª série do 
Ensino Fundamental em relação à quantidade de concluintes do Ensino 
Médio. Sem falar no baixíssimo percentual de pessoas que ingressam no 
Ensino Superior. 

Considerando que a CF de 88 é resultado não de consenso da sociedade, mas sim de 

diversos interesses, muitas vezes divergentes, percebe-se que a ampliação e democratização 

do acesso ao ensino superior são também influenciadas pela referida lei, que a coloca em 

último plano no sistema educacional brasileiro. Alves (2009, p. 12) afirma ainda que, 

Para entender um conjunto legislativo é preciso saber que toda lei diz 
respeito a uma sociedade e um tempo específicos. Quanto mais democrática 
a sociedade, mais grupos participarão da construção das leis e menos 
personalizado será o resultado. Dito de outro modo, uma lei que organize a 
educação no Brasil, cuja construção seja pautada na efetiva participação 
democrática, ao final não atenderá aos anseios do grupo A ou do grupo B, 
mas será uma conjunção de elementos distintos. Obviamente, não se pode 
atender aos objetivos de todos os grupos, por seu caráter naturalmente 
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divergente. Mas, uma lei bem elaborada é aquela que contém a soma dos 
objetivos convergentes que visam o bem comum. 

Alguns movimentos se posicionaram de forma mais enfática a partir da década de 

1990, contando ainda com estudos do próprio governo que levaram a crer que a assistência 

estudantil seria uma opção para questões que se apresentavam naquele momento, como, por 

exemplo, a questão da evasão posta por Nobre (2011, p. 2). Esse autor afirma que a discussão 

sobre a evasão de estudantes de nível superior levou o MEC a criar, no início da década de 

1990, a Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras. 

Os estudos realizados por essa comissão demonstraram que aproximadamente 40% dos 

ingressantes nas universidades evadiam antes da conclusão do curso, demonstrando com isso 

um sistema oneroso e pouco eficiente. Os dados da Secretaria Nacional de Ensino Superior 

(SESu) retratam que o custo estimado com evasão nas IFES chegava a 486 milhões ao ano 

(BARRETO, 2003, p. 65; NOBRE, 2011, p. 2). Outro dado bastante interessante levantado 

por Barreto é que ao problema da evasão se soma a questão da retenção, que girava em torno 

de 8% a 13%. Disso decorre que os alunos acabam por permanecer mais tempo no curso do 

que o estabelecido, “[...] ocupando uma vaga que poderia ser destinada a outro candidato” 

(BARRETO, 2003, p. 65). Interessante é ressaltar que, “[...] durante o período de 1980 a 

1998, enquanto as matrículas cresceram em torno de 54%, as conclusões, apenas 21%” 

(MARTINS, 2000, p. 47), fato esse resultante ou do fenômeno da evasão ou da retenção. Em 

2004, a UNE “[...] apresentou um manifesto em defesa da construção de um plano nacional de 

assistência estudantil reforçando a ideia de que o acesso ao ensino superior não poderia ser 

dissociado da permanência dos estudantes na instituição de ensino” (NOBRE, 2011, p. 3). 

Apesar da garantia expressa em lei, a efetivação do direito à educação tem ocorrido de 

maneira lenta, negando a diversos cidadãos o acesso aos níveis mais complexos de ensino, 

demandando ainda mobilizações sociais e estudantis. Alguns grupos são exemplos de 

mobilização e luta permanente de forma a proporcionar o maior acesso e permanência dos 

estudantes no ensino superior público, como, por exemplo, o FONOPRACE e a UNE. 

A partir do final da década de 1950, em especial, os estudantes iniciaram uma 

mobilização mais intensa, com posicionamentos mais críticos, motivados provavelmente pela 

ideologia que regia as ações da nova diretoria da UNE naquele momento. Segundo Cunha 

(1983, p. 216), é nesse momento que direção da UNE passa a ser composta por socialistas 

independentes e comunistas, voltando-se “contra os aumentos de preços e a defesa de 

plataformas nacionalistas: contra a empresa American Can, contra o Acordo de Roboré, 
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contra o Acordo Militar Brasil – Estados Unidos”. Antes desse período, a UNE, segundo 

Cunha (1983, p. 215) se posicionava em relação ao governo sem grandes divergências. 

Sobre a manifestação do movimento estudantil que teve início na década de 1960, 

Martins (2006, p. 1006) afirma que o mesmo antecedeu a reforma do ensino superior 

brasileiro de 1968 e que contou com 

[...] um significativo movimento de estudantes e de professores que, desde o 
início da década de 1960, vinham se mobilizando intensamente para 
imprimir novos rumos na incipiente vida acadêmica nacional. Na metade da 
década de 1960, o país contava com aproximadamente 150 mil estudantes 
distribuídos em torno de duas centenas de instituições de pequeno porte, 
voltadas fundamentalmente para a atividade de ensino e reprodução de 
quadros da elite brasileira, sendo que a maioria dos estabelecimentos 
pertencia ao sistema público.  

Oliven (1993, p. 75) afirma que a União Nacional dos Estudantes, no início da década 

de 1960, inseriu a discussão sobre “o elitismo da instituição, a alienação dos currículos e a 

obsolescência da cátedra” por meio de peça teatral denominada “O auto dos 99%”. Essa peça, 

segundo a autora, foi capaz de retratar criticamente a universidade e a sociedade naquele 

momento.  

No início dos anos 60, a comunidade acadêmica passa a desenvolver 
atividades extra-muros, tentando quebrar um pouco o isolamento da 
universidade brasileira. Cresce a politização entre os estudantes. 
A peça O auto dos 99% - de autoria de um grupo de universitários e levada à 
cena pela UNE volante em 1962 – retrata criticamente a universidade de 
então e a sociedade da qual ela faz parte. Os principais alvos da crítica são o 
elitismo da instituição, a alienação dos currículos e a obsolescência da 
cátedra. (OLIVEN, 1993, p. 75). 

Nesses anos, final da década de 1950 e início da década de 1960, a UNE promoveu 

discussões e seminários sobre ensino superior, abordando temas como elitismo no ensino 

superior e o restrito acesso a alunos de camadas sociais mais pobres. No Seminário realizado 

em Salvador em maio de 1961 (I Seminário Nacional de Reforma Universitária), vários temas 

foram abordados, como por exemplo: 

(I) O exame vestibular; o programa e o currículo; sistema de aprovação; (II) 
Administração da universidade; participação do corpo discente na 
administração da universidade; a autonomia da universidade; (III) Condições 
de funcionamento: instalações, salas de aula, etc.; pesquisa (IV) Realidade 
brasileira; mercado de trabalho; (V) Corpo docente; cátedra vitalícia tempo 
integral; (VI) Função da universidade. (CUNHA, 1983, p. 217).  
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Salvador foi escolhida como cidade a sediar o Seminário “[...] provavelmente, pelo 

prestígio conseguido pela União dos Estudantes da Bahia na movimentação dos estudantes da 

universidade federal resultando na substituição do reitor” (CUNHA, 1983, p. 217). Cunha 

(1983, p. 218) afirma que esse evento resultou em textos finais, mas que a análise desses 

documentos “[...] mostra que os participantes do seminário não tinham orientações claras nem 

definidas quanto ao contexto social da universidade brasileira, mas convergiam nas propostas 

particulares, muitas delas coincidentes com os projetos dos setores do Estado que defendiam a 

modernização do ensino superior”. Esse autor afirma ainda que os estudantes não fizeram a 

fusão dos documentos e que ele mesmo se propôs a tal “intento”. Dessa forma, entre outras 

questões abordadas pelos documentos, e analisadas por Cunha, estão: o imperialismo ao qual 

o Brasil era submetido (CUNHA, 1983, p. 218); a exploração de uma classe sobre outra, em 

especial da burguesia sobre o proletariado; a democracia no Brasil enquanto uma farsa; 

questionamento sobre a Constituição, que traria princípios do liberalismo burguês; a não 

autenticidade dos partidos políticos, pois não possuíam uma ideologia consistente, nem 

tampouco unidade de atuação; a alienação do povo vinculada à falta de cultura; a cultura do 

país seria importada, “[...] não refletindo o sentimento e a alma do povo brasileiro” (CUNHA, 

1983, p. 219); a questão da cultura seletiva, pois esta estaria acessível somente a um grupo 

privilegiado, dado o caráter burguês dos eventos culturais; todo o sistema educacional seria 

extremamente seletivo e restritivo; entre outros (CUNHA, 1983, p. 220). 

Sobre isso Cunha traz, ao analisar e compilar os documentos, que os estudantes faziam 

a seguinte leitura do sistema educacional naquele momento: 

Todo o sistema educacional, além de restrito, seria altamente seletivo, 
desvinculado da realidade social. O ensino primário não atendia a toda a 
população, nem objetivava a educação de base, resumindo-se a uma função 
propedêutica. O ensino médio não estaria organizado de acordo com as 
necessidades do desenvolvimento, sendo reduzidos os cursos técnicos e 
predominantes as escolas particulares, onde o ensino era pago. O ensino 
superior era visto como um entrave ao desenvolvimento, pois não estava 
formando os profissionais exigidos, nem as universidades estariam 
assumindo a liderança que lhes cabia. 
As universidades e escolas isoladas não tinham autonomia, dependendo de 
autorização governamental para toda e qualquer providência. Era o governo 
que indicava reitores e diretores, fixava currículos e orçamentos. 
As cúpulas dirigentes das universidades teriam caráter “oligárquico e 
clientelístico”, estariam comprometidos com a “estrutura colonial e 
alienada”, seriam indiferentes aos problemas populares. Haveria uma 
verdadeira “ditadura dos professores”, pois “a classe docente estaria 
estratificada em função de seus privilégios”, principalmente os da 
vitaliciedade da cátedra. O resultado é que professores e alunos, “longe de 
constituírem organismos devidamente entrosados, colocam-se em termos de 
uma verdadeira luta de classes”. A cátedra vitalícia seria uma das “falhas 
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estruturais” da universidade. Ela permitira ao catedrático exercer poder 
pessoal sobre os assistentes, exclusividade na orientação do ensino e frear a 
sua evolução pela permanência no cargo até o fim da vida. Outras “falhas 
estruturais” seriam os concursos, realizados de tal forma que não 
comprovariam aquilo que seria mais importante ao professor, e o regime de 
tempo parcial dos docentes, impedindo que eles se dedicassem à pesquisa e 
ao ensino. O resultado dessas “falhas” seria uma séria de mazelas do ensino: 
as aulas seriam “excessivamente teóricas e acadêmicas”; os professores 
desconheceriam métodos pedagógicos ou utilizariam métodos ultrapassados; 
não praticariam a pesquisa nem forneceriam, aos alunos, meios para que o 
fizessem: estariam desatualizados quanto ao progresso da ciência; as 
matérias não estariam inter-relacionadas, tornando o ensino dispersivo e 
inorgânico. Inorgânica seria, também, toda a estrutura universitária com a 
fragmentação das faculdades e cátedras. 
A maioria dos estudantes universitários brasileiros proviria das “classes mais 
favorecidas” e teria, em geral, a “mentalidade individualista” que permearia 
toda a universidade, pretendendo utilizar seus estudos apenas para fins de 
realização pessoal, não levando em conta o bem comum. Os formados em 
medicina, por exemplo, se concentravam nas capitais enquanto faltavam 
médicos no interior. Mas, embora proviessem, predominantemente, das 
“classes mais favorecidas”, os estudantes que vinham do interior para 
estudar nas capitais e os aí residentes, mas que não podiam ser sustentados 
pelas suas famílias, enfrentariam graves problemas, principalmente o de 
obter recursos para a sua manutenção e para a compra de livros e 
instrumentos técnicos. Para fazer frente a esses problemas, os estudantes 
estariam obrigados a aceitar qualquer emprego, nada tendo a ver com o seu 
estudo. (CUNHA, 1983, p. 220, 221). 

Esse documento trazia ainda algumas sugestões de reestruturações com impactos 

positivos para a sociedade brasileira, sob o ponto de vista dos estudantes. 

No nível educacional, se havia convergência na condenação do caráter 
discriminatório do sistema de ensino, a única maneira pela qual se poderia 
eliminá-lo, pelo que se depreende da Carta, seria pelo aumento da despesa 
pública com educação. Paralelamente (e contraditoriamente), várias 
passagens do texto se referiam à reestruturação dos cursos de grau médio e 
superior, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho. A 
universidade, apesar de proclamada como devendo ser “um patrimônio do 
povo”, era entendida como sendo a instituição que deveria “formar os 
profissionais para as necessidades do meio e os núcleos esclarecedores, 
promovedores e dirigentes da nação”. Para isso, ela deveria abandonar o 
enciclopedismo e voltar-se para os problemas brasileiros, principalmente 
para a criação de uma tecnologia nacional, dar ênfase às ciências exatas, à 
agronomia e à administração. 
Mas, e o povo? Como conciliar suas necessidades com o serviço da 
universidade ao desenvolvimento? Os estudantes reconheciam que deveriam 
“prestar serviço de retribuição” da cultura que privilegiadamente estavam 
recebendo na universidade, possibilitando “a promoção educacional e 
política do povo”. Para isso, seria preciso “fazer da universidade trincheira 
de defesa de reivindicações populares, através da atuação política da classe 
universitária em defesa das reivindicações operárias”, assim como “colocar a 
universidade a serviço das classes desvalidas com a criação de assistência 
jurídica, médica, odontológica, técnica (habitação, saneamento, favelas, 
etc.). Este serviço deve ser feito com o caráter de promoção do povo que 
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implica em uma educação, transmissão da cultura por nós apreendida ao 
povo ignorante, para que ele, de posso dos conhecimentos necessários, 
exerça a reflexão crítica tomando consciência dos seus direitos e papel na 
sociedade de hoje”. 
As faculdades de direito (ou seus diretórios acadêmicos) deveriam criar 
cursos de direito do trabalho para líderes sindicais; as escolas de engenharia, 
cursos para mestres de obra; as escolas de medicina, cursos para 
enfermeiros; e assim por diante. 
A Carta da Bahia, no capítulo em que analisava a realidade brasileira, traz 
uma condenação enérgica da tentativa do governo de Jânio Quadros de 
organizar uma universidade nacional do trabalho [UNT]. Sua organização 
somente seria justificada, em termos técnicos, pelas deficiências do ensino 
profissional de grau médio. Este, então, é que precisaria de reformas, pois, se 
aquela solução vingasse, novas formas de discriminação apareceriam no 
âmbito da educação escolar. 
A “(...) criação da UNT contribuirá definitivamente para o estabelecimento 
de dois tipos de Universidade: uma aristocrática, para formar ‘doutores’ e 
outra popular, para formar ‘técnicos’. (...) A UNT como reflexo da nossa 
Universidade apresentaria o mesmo caráter seletivo e discriminador daquela. 
Em vez do critério da seleção econômica e social, este seria político, 
contribuindo para ruptura da unidade que o movimento operário deve ter”. 
A maior parte da Carta refere-se, entretanto, ao papel da universidade na 
formação de profissionais de nível superior. Para o melhor cumprimento 
desse papel é que foram traçadas diretrizes da reforma universitária. Quase 
todas elas coincidiam com as demandas de modernização do ensino superior 
de setores do Estado: quebra das barreiras entre as faculdades; criação de 
institutos; organização do regime departamental e do trabalho docente e 
discente em tempo integral; extinção da cátedra vitalícia; estruturação da 
carreira do magistério a partir de cursos de pós-graduação, de tempo de 
serviço e de realizações profissionais; “remuneração justa” para os 
professores e “assistência ao estudante” como bolsas de estudo, alimentação, 
alojamento e trabalho remunerado dentro da universidade, “incentivo à 
pesquisa científica, à pesquisa artística e à meditação filosófica”. (CUNHA, 
1983, p. 224, 225). 

Havia também a defesa da reforma universitária, pois acreditavam que, por meio dela, 

seria possível neutralizar o poder das cúpulas dirigentes da universidade, pois esses detentores 

do poder estariam ligados com a “[...] estrutura colonial e alienada em fase de superação” 

(CUNHA, 1983, p. 225). Essa reforma deveria promover a autonomia da universidade, “[...] 

mas eles diziam que essa autonomia só permitiria a reforma da universidade, na direção 

desejada, se houvesse uma mudança interna de poder, modificando a ‘verdadeira luta de 

classe’ entre professores e estudantes” (CUNHA, 1983, p. 226). 

Depois do Seminário de Salvador, os estudantes, segundo Cunha (1983, p. 227), foram 

surpreendidos com “[...] a aprovação, pelo Congresso Nacional, da lei de diretrizes e bases, 

seguindo uma linha contrária à da Campanha de Defesa da Escola Pública [...]”, e também 

com a recusa do presidente em recebê-los em audiência para que pudessem expor suas 

reivindicações. Em decorrência das pressões estudantis, e dos compromissos políticos do 
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momento, o presidente da república foi levado “[...] a conciliar com os interesses dos grupos 

direitistas que se aglutinaram em torno da defesa da ‘liberdade de ensino’ [...]”, e também 

com grupos contrários. Para minimizar a pressão dos estudantes, o Ministro da Educação 

agendou um encontro no MEC em janeiro de 1962 e também incentivou o apoio financeiro às 

entidades estudantis (CUNHA, 1983, p. 228). Nessa reunião, que contou com a participação 

de várias representações estudantis (UNE, UEES15, DCEs), várias reivindicações foram 

explicitadas, inclusive em forma de documento. Algumas das questões apontadas como 

necessárias pelos estudantes foram: a diversificação do ensino conforme as regiões do país; a 

participação dos estudantes no Conselho Federal de Educação e nos conselhos universitários, 

departamentais, entre outros. Outra questão reivindicada pelos estudantes consistia na 

alteração de um artigo da LDB, pois 

Diziam ter esse artigo “função negativa e prejudicial à mobilidade vertical, 
que a universidade teria por obrigação promover, embora ainda não o tenha 
conseguido”, pois muitos estudantes estariam sendo reprovados por efeito 
direto ou indireto da falta de recursos financeiros. Temiam, também, que as 
reprovações causadas por “problemas de ordem disciplinar” possibilitassem 
ações repressivas das direções escolares contra os estudantes que estivessem 
“incompatibilizados” com elas. Manifestaram-se contra a existência dos 
exames vestibulares e aplaudiram a solução do colégio universitário como 
instância formadora e selecionadora interna ao ensino superior, conforme a 
experiência da Universidade do Ceará. Contrariando um dos pontos mais 
importantes da Carta da Bahia, os participantes do encontro manifestaram-se 
contra a autonomia universitária por propiciar, na situação existente, a 
“tirania de reitores”. A autonomia seria válida somente quando a 
universidade estivesse democratizada, com a participação dos estudantes na 
sua gestão. (CUNHA, 1983, p. 229). 

Em março de 1962, outro seminário aconteceu, em Curitiba, e contou com a presença 

de 150 estudantes, resultando na Carta do Paraná. Para Cunha (1983, p. 234), essa carta foi 

composta de maneira similar à Carta da Bahia, “[...] na forma de um mosaico de proposições, 

não raro contraditórias [...]”, mas o autor chama a atenção para o fato de que a Carta do 

Paraná resultou em maior consistência do que a Carta da Bahia, talvez por estar fundamentada 

ou orientada pelas ideias explicitadas no livro de Vieira Pinto. Essa influência pode ser 

verificada, segundo Cunha (1983, p. 235), “[...] no abandono da reivindicação da autonomia 

universitária e das medidas assistencialistas às ‘classes desvalidas’”. Cunha (2006, p. 27) 

afirma ainda que o abandono da ideia da autonomia universitária se deu porque “[...] temiam 

que fosse mal utilizada na contratação de professores e funcionários, no uso de recursos, na 

                                                           
15 União Estadual de Estudantes. 



123 

 

aplicação de penalidades e, inclusive, para aumentar as barreiras que dificultavam o acesso de 

estudantes de origem popular”. 

Dessa forma, segundo Cunha (2006, p. 26), nas cartas da UNE “[...] estavam 

mescladas as ideologias políticas de maior aceitação na categoria estudantil, principalmente o 

marxismo e o populismo, predominando uma visão sincrética”. Cunha (1983, p. 257) traz 

ainda que, 

Na república populista, o movimento estudantil voltou-se, prioritariamente, 
para o afrouxamento dos mecanismos de discriminação social incidentes no 
ensino superior, reivindicando a expansão das vagas, a gratuidade nas 
escolas oficiais, a atenuação do rigor dos exames vestibulares. À medida que 
o ensino superior se expandia e se integrava, pela lógica do processo 
analisado, aumentava o potencial político do movimento estudantil. Isso 
acontecia por duas vias. Primeiro, pelo patrocínio direto do governo federal, 
sempre ávido em obter apoio ativo, ou pelo menos passivo, dos estudantes, 
patrocínio esse tão mais intenso quanto maior a capacidade de mobilização 
daqueles, dentro do quadro político-ideológico do populismo. Segundo, pelo 
efeito da densidade de estudantes reunidos em universidades sobre sua 
própria capacidade de mobilização política. A integração reunia os 
estudantes e os tornava mais facilmente mobilizáveis do que se eles 
estivessem dispersos em vários estabelecimentos. Além do mais, permitia 
que os estudantes de cursos mais politizados influenciassem os de menor 
tradição política. 

O golpe militar de 1964 e a ditadura implantada implicaram, no decorrer dos anos, a 

destituição de reitores e de professores, aposentadoria compulsória de professores, expulsão 

de alunos, fechamento de entidades estudantis ou imposição de nova forma de organização 

delas, restringindo bastante sua atuação (CUNHA, 2006, p. 27). 

Em 1968, as mobilizações estudantis se fortaleceram novamente, exigindo mais vagas 

(OLIVEN, 1993, p. 75), refletindo a promulgação da Lei Federal nº 5.540, do mesmo ano, 

que consistia na Lei da Reforma Universitária (CUNHA, 2006, p. 28). Na década seguinte 

(1970) ocorreu, porém, a desmobilização do movimento estudantil.  

A Política de Assistência Estudantil é questionada mais veementemente no período em 

que, por meio das mobilizações sociais, lutava-se pelo fim da ditadura e pela promulgação de 

uma nova Constituição federal, como explicita Vasconcelos (2010, p. 603, 604), ganhando 

maior amplitude a partir de 1984, em especial nos debates realizados nas IFES (BARRETO, 

2003, p. 56). É nesse momento que, segundo a autora,  

As Pró-Reitorias competentes coligadas à comunidade discente buscam 
encontrar mecanismos adequados e tentam viabilizar a permanência do 
discente na universidade, registrado na produção de documentos. Elas 
insistem em demonstrar a necessidade de uma política de ação que venha 
atender à questão e, ao mesmo tempo, propor ao Ministério da Educação 
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medidas que contemplem a solução de problemas emergenciais, vivenciados 
no âmbito das universidades. (BARRETO, 2003, p. 57). 

A partir desse momento discussões e debates acontecem com o intuito de se consolidar 

um plano/política de assistência estudantil, conforme afirma Vasconcelos (2010, p. 604): 

A trajetória histórica da Assistência Estudantil no Brasil está conectada com 
a trajetória da política de Assistência Social, pois ambas despontam a partir 
dos movimentos sociais que lutaram pelo fim do regime militar e a 
promulgação de uma nova Constituição Federal. 
Em meio à opressão do sistema político da época, surgem duas grandes 
frentes políticas de discussões sobre as questões educacionais, em especial 
sobre questões relativas à assistência estudantil, que foram em 1987 o 
FONAPRACE – Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários 
e Estudantis e a ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (VASCONCELOS, 2010, p. 604). 

A criação do FONAPRACE coincide, portanto, com os movimentos sociais que 

culminaram na construção de um Estado democrático (VASCONCELOS, 2010, p. 610). É 

importante ressaltar que a preocupação com a política de assistência estudantil esteve presente 

nas negociações da ANDIFES desde a sua fundação, sendo um dos fatores contribuintes para 

a criação do FONAPRACE, que foi instituído enquanto um órgão assessor daquele 

(VASCONCELOS, 2010, p. 610). O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis – FONAPRACE – é considerado o espaço democrático de lutas 

pela melhoria e garantia de qualidade e direitos no campo da assistência estudantil. Foi essa 

representação a responsável por incluir o tema da assistência estudantil no Plano Nacional de 

Educação, propondo metas e formas de financiamento.  

Nesse momento que precede a promulgação da CF de 88, em diversos eventos, foram 

registradas discussões e decisões que demonstravam a real necessidade de se criarem políticas 

que garantissem o acesso e a permanência dos graduandos nas IFES, em especial daqueles 

alunos que estivessem em situação de vulnerabilidade social (Plano Nacional de Assistência 

Estudantil, 2001, p. 4). Dessa forma, é a partir da década de 1980 que a assistência estudantil 

no Brasil começa a ser vista e exigida, enquanto direito, pelos movimentos sociais que 

lutavam pela democratização do país e dos direitos dos cidadãos. 

Exemplo claro dessas discussões é trazido pelo documento emitido pelo 

FONAPRACE no Encontro realizado em 2007, em Belém, documento que apresenta algumas 

das concepções que tiveram aceitação e que foram estabelecidas nos eventos do 

FONAPRACE entre os anos de 1993 e 2000. Essas concepções, construídas durante os 

encontros e representando o consenso de uma classe sobre a democratização do acesso e a 

permanência de estudantes no ensino superior, consistiam nas seguintes afirmações e 
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proposições: (i) que a democratização do acesso deve necessariamente implicar a expansão da 

rede pública, bem como a abertura de cursos noturnos, assim como a democratização da 

permanência por meio da manutenção e da expansão dos programas de assistência estudantil; 

(ii) o encaminhamento de uma proposta que diz respeito a uma política que possa assegurar ao 

estudante sua permanência na universidade e, com isso, possibilitar melhor desempenho nas 

questões acadêmicas e, por conseguinte, melhor qualificação; (iii) a construção de políticas 

voltadas para a plena cidadania do homem universitário, no lugar do assistencialismo 

alienante e empobrecedor; e (iv) a proposta de sensibilização das autoridades, dos legisladores 

e da comunidade universitária para a importância da assistência como parte de um projeto 

acadêmico que tem função fundamental de formar cidadãos qualificados e competentes. 

Visando respaldar as propostas feitas nos vários encontros, o FONAPRACE institui 

uma pesquisa a partir de 1996. Essa pesquisa, denominada “Pesquisa do Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes das IFES” foi realizada por três vezes, em três 

momentos diferentes, o primeiro em 1996 – 1997, o segundo em 2003 – 2004 e o terceiro em 

2010. Na primeira pesquisa participaram 44 IFES das 52 existentes naquele momento, tendo 

sido aplicados 32.348 questionários em um universo de 327.660 alunos. Foi verificada, nessa 

primeira pesquisa, uma demanda dos alunos na casa de 44,29% por programas assistenciais 

nessas instituições (ARAÚJO, 2002, p. 3). A pesquisa de 1997 traz ainda alguns outros dados 

relevantes, como, por exemplo: (i) que, na escolha da universidade, 83,69% dos alunos optam 

pelas IFES justamente por elas oferecerem cursos gratuitos e que 53,03% buscam as IFES 

pela qualidade de ensino; (ii) que 60,60% necessitam de transporte para o deslocamento para 

as IFES; (iii) que 42,04% exercem atividades remuneradas não acadêmicas; (iv) 45,02% são 

provenientes de escolas públicas; e (v) que 23,31% residem fora de seu contexto familiar 

(BARRETO, 2003, p. 60). 

Araújo e Morgado (2007, p. 3) afirmam que 

Em 1997, o FONAPRACE divulgou uma pesquisa amostral do perfil 
socioeconômico e cultural de estudantes de graduação feita nas 44 das 52 
IFES. Seguindo a categorização socioeconômica da ABIPEME, classificou 
cinco estratos sociais e obteve como resultado: 13% de estudantes no estrato 
A; 43% em B; 31% no C; 10% em D; e no E, 3% (aproximadamente). 
Desses, a demanda dos programas assistenciais é os alunos das categorias C, 
D e E, isto é, em torno de 44%. 
Portanto realizar ações que garantam a permanência dos estudantes, em sua 
maioria jovens (75,18%), torna-se extremamente necessário. Ações essas 
relacionadas com alimentação, moradia, saúde, trabalho, transporte, cultura. 
Para o FONAPRACE (1997), “torna-se imperativo sensibilizar as 
autoridades, os legisladores e a Comunidade Universitária para a 
importância da assistência como parte de um projeto acadêmico que tem a 
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função fundamental de formar cidadãos qualificados e competentes”. Nesse 
sentido, a assistência estudantil é compreendida como um investimento e 
precisa tornar-se uma política nacional. 

Em 1999, respaldado pelos resultados obtidos na primeira pesquisa, o FONAPRACE 

solicitou a inclusão da Assistência Estudantil no Plano Nacional de Educação – PNE, sendo 

prontamente atendido pelo então deputado e relator do PNE, Nelson Marchezan. Foi 

determinada, dessa forma, “[...] a adoção de programas de assistência estudantil, tais como: 

bolsa trabalho ou outros destinados a apoiar os estudantes carentes que demonstrem bom 

desempenho acadêmico” (VASCONCELOS, 2010, p. 612). 

Essa autora afirma ainda, sobre as duas primeiras pesquisas, que 

[...] constatou-se que a maioria dos estudantes é composta por jovens do 
sexo feminino, solteiras e sem filhos, que residem com seus familiares, têm 
como provedor o genitor e utilizam o transporte coletivo como meio de 
transporte. Procuram as IFES pela sua gratuidade e qualidade de ensino, 
buscando desenvolver suas aptidões pessoais com o ideal de contribuir para 
mudar a sociedade. Leem pouco, informam-se através dos telejornais, 
divertem-se dançando e frequentando barzinhos, envolvem-se pouco com 
movimentos sociais, têm a atividade física, preferencialmente a caminhada 
como forma de lazer. Existe uma parcela de alunos que migrou para estudar 
e que não conta em seu cotidiano com o convívio familiar. 
(VASCONCELOS, 2010, p. 610). 

Verifica-se, portanto, que essas pesquisas são de fundamental importância, pois 

indicaram “[...] parâmetros para definir melhor as diretrizes para elaboração de programas e 

projetos a serem desenvolvidos pelas instituições” (VACONCELOS, 2010, p. 610). Essas 

pesquisas contribuíram, conjuntamente com as mobilizações estudantis, para a criação do 

PNAES (ANDIFES, 2011, p. 11). 

 

 

2.2 O contraponto entre a Política de Assistência Social e a de Assistência Estudantil 

 

 

O acesso ao ensino superior no Brasil sempre foi um espaço de discussões e de 

disputas de interesses entre classes, apresentando-se sempre como tema polêmico 

(OLIVEIRA et al., 2006a, p. 8). Esse caráter polêmico ocorria porque se, por um lado, o 

acesso a esse nível educacional era permeado por perspectivas elitistas, onde o diploma era 

sinônimo de status e prestígio a uma reduzida parcela populacional, por outro, a pressão 

popular por igualdade de oportunidades crescia, exigindo a ampliação do acesso ao ensino 
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superior. Com tal pressão, as classes menos favorecidas objetivavam alguma inserção 

profissional que lhes garantisse a melhoria em suas condições de vida, sendo também uma 

possibilidade de ascensão social (OLIVEIRA et al., 2006a, p. 8).  

Oliveira et al. (2006a, p. 6) afirmam ainda que, ao se  

[...] falar sobre democratização do acesso e a inclusão na educação superior 
implica em estabelecer políticas que beneficiam variados atores sociais. 
Além disso, deve-se notar que a inspiração de uma política de matiz popular 
pode ser uma preocupação de movimentos sociais e, ao mesmo tempo, de 
organismos multilaterais postos, paradoxalmente, sob suspeição pelos 
próprios movimentos sociais. 

Para Martins (2009, p. 35), as políticas sociais são elaboradas a partir das 

manifestações das desigualdades sociais e das diferenças de classes. A autora afirma ainda 

que elas resultam de interesses sociais e da correlação de forças presentes entre os grupos que 

compõem a sociedade, além de se mostrarem como estratégias desenvolvidas de forma a “[...] 

direcionar a sociedade em determinadas perspectivas de acordo com o modelo de sociedade 

que se quer manter” (MARTINS, 2009, p. 36). 

 As políticas educacionais compõem as políticas sociais, pois, segundo Martins (2009, 

p. 36), “[...] a educação é uma das áreas que integram as ações previstas por essas políticas”. 

Outra questão apontada por Martins (2009, p. 46) e que demonstra a necessidade de outras 

políticas aliadas à expansão do ensino superior é o fato de que 

As políticas sociais desenvolvidas na área da educação têm sido apontadas 
como necessárias à inclusão, ou seja, seria por meio do acesso de todos à 
escola que as pessoas passariam a ter condições iguais. Garantindo o acesso 
à educação, todos teriam iguais condições de competir no mercado de 
trabalho, favorecendo uma sociedade com mais oportunidades e menos 
desigualdades sociais. Essa perspectiva apresenta, todavia, limitações, uma 
vez que o acesso à educação não garante a permanência dos alunos na 
escola, bem como que a inserção de alunos nessas instituições educacionais 
não garante que estes desenvolvam conhecimentos que lhes garantam 
igualdade de condições. 

Indo ao encontro da demanda e pressão social, políticas de expansão do acesso e de 

garantia da permanência de alunos no ensino superior foram elaboradas e implantadas. Isso se 

deu em especial na última década, pois nesse momento o governo pautou suas ações 

objetivando a ampliação do Estado Social, visando a inclusão social e a redução da pobreza.  

Barreto (2008, p. 26) afirma que 

 

[...] discutir políticas públicas e inclusão social significa delinear e 
operacionalizar projetos que aumentem as probabilidades de acesso e 
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inserção social dos diversos grupos à margem da sociedade, seja por 
circunstância de pobreza extrema ou por condição de etnia, cor e raça, por 
diferenciações em relação a aspectos físicos ou cognitivos, opção religiosa, 
política ou de orientação sexual, dentre tantas outras possibilidades. 

Oliveira et al. (2006a, p. 5) corroboram o acima exposto, afirmando que  

Toda política pública ou iniciativa governamental de implementação de uma 
política social implica mudanças no espaço de disposição dos atores sociais 
no campo de que trata o objeto de intervenção pública, causando rearranjos 
de acordo com a nova correlação de forças que pode, a partir daí, se 
construir. Assim, percebe-se que os atores sociais estão em luta constante 
por espaços e a efetivação de novas políticas apresenta-se como um 
momento de oportunidades de deslocamentos públicos no campo social. 
No caso específico da reforma da educação superior proposta pelo governo 
de Luís Inácio Lula da Silva, nota-se que houve a sinalização de benefícios 
para os estudantes provenientes de escolas públicas, para as etnias sub-
representadas nas universidades (negros e índios) e para os jovens 
pertencentes às camadas sociais mais empobrecidas. 

Para Medeiros (2003, p. 4),  

As dificuldades que se colocam para o enfrentamento da pobreza pela via da 
educação e do trabalho sugerem que alguma outra forma de redução das 
desigualdades sociais é também necessária. No caso da distribuição da 
renda, por exemplo, é preciso que existam medidas de transferência direta de 
recursos, como são, por exemplo, os programas de renda básica, renda 
cidadã, ou termo equivalente. Há muita resistência das elites brasileiras em 
relação a esse tipo de transferência sob o argumento de que ela viola o 
princípio de que a renda das pessoas deve ser definida pelos méritos de seu 
trabalho e, por isso, causa incentivos negativos na população. Não é minha 
intenção discutir aqui esse argumento, mas tão somente apontar que a cultura 
de “não dar o peixe, mas ensinar a pescar” ou, mais exatamente, que 
políticas sociais de assistência devem ser reservadas às emergências, pode 
ser um grande obstáculo para o enfrentamento da pobreza no Brasil. O que 
eu gostaria de ressaltar é que a situação de pobreza deve ser entendida como 
uma situação de “emergência duradoura” e que, portanto, se queremos 
realmente erradicar a pobreza no país temos que nos acostumar com o fato 
de que nos próximos vinte ou trinta anos será preciso dar o peixe enquanto 
se ensina a pescar. 

Medeiros (2003, p. 3) traz ainda que, 

Posto que o principal determinante da variação salarial é a educação, é 
tentador pensar que a principal estratégia para erradicar a pobreza em um 
prazo razoável por meio de reduções nas desigualdades sociais seja investir 
pesadamente em educação. Embora melhorar o nível educacional da 
população brasileira seja, por diversas razões, extremamente importante, 
investimentos no sistema educacional provavelmente não são uma solução 
viável para o problema da pobreza em um prazo razoável. A razão é simples: 
educação é um investimento de longo prazo de maturação que dificilmente 
poderia ser estendido a toda a população. Um sistema de ensino de qualidade 
requer alunos dedicando grande parte de seu dia às atividades educacionais 
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durante anos, motivo pelo qual é extremamente difícil educar adultos 
trabalhadores. Se feitos agora, investimentos pesados no sistema de ensino 
beneficiariam majoritariamente crianças e jovens. 

Dessa forma, considerando que a educação é um instrumento capaz de propiciar a 

redução da desigualdade social, é sensato entender que a política de assistência estudantil é 

também mecanismo fundamental nesse processo, mesmo porque o direito à educação superior 

na forma em que está explicitado na CF de 88 deixa lacunas quanto à responsabilidade plena 

do Estado em garantir acesso a todos os cidadãos a esse nível educacional. 

Antes de lançar o olhar sobre o tema assistência estudantil, é primordial lançar aqui 

uma discussão proposta por três autores sobre assistência estudantil e assistência social. 

Cislaghi e Silva (2011), Barreto (2003) e Vasconcelos (2010) falam, em seus estudos, sobre a 

relação e conceitos da assistência social e da estudantil e divergem em suas colocações. Como 

foi citado anteriormente neste estudo, Vasconcelos (2010, p. 603) afirma que a trajetória da 

assistência estudantil coincide com a trajetória da política de Assistência Social, “[...] pois 

ambas despontam a partir dos movimentos sociais que lutaram pelo fim do regime militar e a 

promulgação de uma nova Constituição Federal”. A autora explicita ainda as concepções de 

Educação e Assistência Social trazidas na CF de 88, afirmando que essa lei resultou no início 

de “[...] um período de reflexões e mudanças, inaugurando um novo padrão de proteção social 

afirmativo de direitos superando as práticas assistencialistas e clientelistas” 

(VASCONCELOS, 2010, p. 606). Barreto (2003, p. 51) afirma que a assistência passa a ser 

apreendida no Brasil enquanto direito com a promulgação da CF de 88, porque até então ela 

era sinônimo de política de favor. Ainda hoje existem muitas críticas à assistência social, pois 

esteve por muito tempo associada às ações paternalistas e compensatórias. A Assistência 

Social na forma como é explicitada na CF consiste em uma das três políticas sociais que 

compõem o Sistema de Seguridade Social16. E a educação, como já mencionado neste estudo, 

é apreendida como direito de todo cidadão, “[...] que deve ser dirigido a todas as classes 

sociais e a todos os níveis de idade, sem qualquer tipo de discriminação, devendo o Estado 

proporcionar condições para que todos tenham acesso de modo igualitário a esse direito” 

(VASCONCELOS, 2010, p. 606), com ressalvas para a educação superior. Ao que parece, em 

seus estudos, Vasconcelos traça relação direta entre assistência social e assistência estudantil. 

Sobre essa questão é pertinente inserir a leitura de Cislaghi e Silva (2011, p. 16) sobre 

os temas surpramencionados. Para esses autores, “[...] um equívoco em relação à assistência 

                                                           
16 O Sistema de Seguridade Social é composto pelas políticas de Assistência Social, Saúde e 

Previdência Social. 
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estudantil é relacioná-la à Assistência Social”, sendo esta última uma política social vinculada 

ao Sistema de Seguridade Social e regida pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS –, 

Lei Federal nº 8.742, de 1993 (CISLAGHI e SILVA, 2011, p. 17). Até pouco tempo atrás, a 

assistência social se fundia à caridade, porém, hoje, quando falamos de assistência social, 

falamos em política pública de direitos (NICOMEDES, 2007, p. 1). A caridade/solidariedade 

é ato digno, mas nada tem a ver com a política de assistência social, que é ação técnica dotada 

de métodos e instrumentais de operacionalização. Sobre o supraexposto, Carvalho (1995, p. 

27) afirma que 

A Assistência Social como política pública trabalha com dois paradigmas: o 
do direito constitucionalmente inscrito e o da solidariedade. 
Este imbricamento de paradigmas – direito social e solidariedade – se dá 
exatamente porque o terreno da proteção social comporta demandas com alta 
visibilidade pública e por isso reconhecidas como direito social à proteção 
do Estado. 

Cislaghi e Silva (2011, p. 17) afirmam ainda que “[...] a Assistência Social incide 

sobre a parcela da população que se encontra nas camadas da pobreza ou da extrema pobreza. 

Objetiva prover o que seria o mínimo social para reprodução do ser humano”. Para Barreto 

(2003, p. 52),  

A assistência social tem a função de atender demandas referentes às 
necessidades humanas que são sociais e históricas, numa sociedade regida 
pela lógica do mercado. Deste modo, a assistência antes de ser uma ação 
programática do atendimento às demandas e necessidades de parte da 
população pobre, ela é, acima de tudo, produto e expressão crivada de 
conflitos de interesse, e exige do Estado e da sociedade, sua participação. 

Para tanto, a Assistência Social pode ser entendida como uma política pública que tem 

por objetivo “[...] garantir a cesta de mínimos sociais aos cidadãos que não conseguem atingi-

los pelas condições adversas postas pelo capital/Estado/sociedade” (CARVALHO, 1995, p. 

26). 

De acordo com o artigo 1º da LOAS, “[...] a assistência social, direito do cidadão e 

dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. O seu artigo 2º afirma que os 

objetivos da assistência social são:  

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
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IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
V – a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. 
 
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às 
políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos 
mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências 
sociais e à universalização dos direitos sociais. 

A assistência estudantil tem “[...] por finalidade prover os recursos necessários para 

transposição dos obstáculos e superação dos impedimentos ao bom desempenho acadêmico 

(FINATTI et al., 2007, p. 191). Essa política surge com a proposta de garantir a permanência, 

provendo recursos necessários para que os alunos possam transpor obstáculos e superar 

questões que impeçam o bom desempenho acadêmico deles. Visa permitir “[...] que o 

estudante desenvolva-se perfeitamente bem durante a graduação e obtenha um bom 

desempenho curricular, minimizando, dessa forma, o percentual de abandono e de 

trancamento de matrícula” (VASCONCELOS, 2010, p. 609). A assistência estudantil 

perpassa todas as áreas dos direitos humanos, abrangendo ações que propiciem “[...] desde as 

ideais condições de saúde, o acesso aos instrumentais didáticos pedagógicos (sic) necessários 

à formação de profissionais nas mais diferentes áreas do conhecimento, o acompanhamento às 

necessidades educativas especiais, bem como o provimento dos recursos mínimos a sua 

sobrevivência, como moradia, alimentação, vestuário, transporte e recursos financeiros” 

(FINATTI el al., 2007, p. 191). 

Considerando o exposto sobre assistência social e assistência estudantil, pode-se afinar 

os conceitos e objetivos da primeira com a segunda, pois ambas visam a redução da 

desigualdade social, mas se deve atentar para as diferenças entre elas, já que ambas visam 

assistir ao indivíduo, ainda que cada uma se situe em área específica, bem como se 

fundamente em critérios de seleção e análise, leis e documentos pertinentes a cada uma delas. 

Sendo assim, a política de assistência social pode servir de parâmetro para ações da 

assistência estudantil, mas nunca nortear suas ações com seus documentos. Tem-se, portanto, 

que a assistência estudantil é uma política vinculada à educação, promovida no interior das 

IES. Faz sentido, quando se fala em assistência estudantil, orientar-se pelas concepções que 

permeiam a assistência social desde que se desenhe sua função enquanto parâmetro para ações 

vinculadas à assistência estudantil, ou seja, a primeira é parte do Sistema de Seguridade 

Social e a segunda é vinculada à política de educação. 
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No artigo 206 da CF de 88 é explicitado que o ensino deverá ser ministrado com base 

em princípios, entre os quais, “[...] igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (ALVES, 2002, p. 4; ARAÚJO e MORGADO, 2007, p. 2; BARRETO, 2003, p. 59). 

Entende-se essa explicitação como extensiva ao ensino superior, pois não há menção, nesse 

artigo, que isso se aplique a um ou outro nível educacional. Associados a isso, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 96 encontram-se dispositivos que também amparam a 

assistência estudantil, como exemplo o artigo 3º, que expõe de forma idêntica a ideia posta no 

artigo 206 da CF de 88 (ALVES, 2002, p. 4; ARAÚJO e MORGADO, 2007, p. 2; 

BARRETO, 2003, p. 59). Ou seja, até mesmos os estudantes de ensino superior têm direito à 

“[...] igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. 

Sob o ponto de vista de Cislaghi e Silva (2011, p. 17), “assistir ao estudante” com 

bolsificação e políticas focalizadas contraria a ideia do “[...] direito à educação como política 

universal estendida a todos os estudantes”. Ratifica-se aqui, porém, que o direito à educação 

superior é explicitada no inciso V do artigo 208 da CF de 88, onde se afirma que o “[...] 

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um”. Ou seja, a garantia a esse nível educacional não é efetivamente 

plena, assim como o é a educação básica. Alves (2002, p. 3) afirma que “[...] educação ainda 

não se tornou direito de todos, forjando um quadro extremamente injusto e desigual tanto no 

campo das oportunidades de acesso a níveis cada vez mais complexos de ensino, quanto no 

campo da qualidade de oferta dos serviços educacionais existentes no país”. 

Outra questão trazida por alguns autores (PORTES, 2006; NOBRE, 2011; BARRETO, 

2003; ZAGO, 2006; ALVES, 2002) é que, no início do século XX, houve registros na 

literatura sobre alunos pobres no meio acadêmico em cursos jurídicos, mas isso sempre era 

relatado enaltecendo o aluno que conseguia concluir o curso, escondendo a pobreza, “[...] 

ocultando as condições reais nas quais esses sujeitos conseguiram construir uma carreira 

acadêmica no interior de um espaço que discriminava o pobre” (PORTES, 2006, p. 226). Essa 

maneira de ver o sucesso de alguns dos estudantes carentes reforçava a discriminação no meio 

acadêmico, pois, segundo o autor, nem todos os pobres que acessaram a educação superior 

tiveram sucesso. Esses alunos eram vistos como “’fracos’, ‘vis’ e ‘pusilânimes’ que 

pereceram às primeiras adversidades” (PORTES, 2006, p. 226). O autor traz ainda que 

 

Outras características merecedoras de registros e que denunciam a presença 
de pobres no interior dos cursos jurídicos, encontradas na literatura 
consultada, são cor e idade, utilizadas para reforçar os feitos daqueles 
estudantes que destoavam do conjunto dominante. A essas características se 



133 

 

somam os aspectos anedótico e folclórico que envolvem os registros obtidos 
sobre os estudantes. As minhas análises mostram que o fato de ser uma 
figura folclórica ou pertencer ao anedotário institucional parece ser a razão 
de merecer registro, o que se dá de forma cômica, engraçada, disfarça os 
preconceitos e encobre as discriminações observadas na prática pedagógica 
de diferentes professores. Nesse caso, o anedótico e o folclórico, encerrados 
em si mesmos, podem mascarar uma série de circunstâncias sociais vividas 
pelos atores, aqui caricaturados, em um cotidiano de penúrias, para se 
manterem no interior das academias. Cabe ainda ressaltar, mais uma vez, 
que esses casos folclóricos surgem de um tipo de pobreza particular, e não 
da pobreza em geral, que é a pobreza de determinados estudantes que 
tiveram acesso às academias, onde as regras eram determinadas pela sobra 
da riqueza material e cultural daqueles que as dominavam. (PORTES, 2006, 
p. 226). 
 

Portes (2006, p. 227) afirma ainda que muitos desses alunos, para se manterem, 

buscam atividade remunerada ou a ajuda de padres, correligionários políticos ou parentes. 

Outros “[...] ingressavam na carreira eclesiástica como meio de obter a proteção da Igreja, na 

figura de clérigos e instituições a ela ligadas, como via de acesso ao conhecimento e à 

construção de um certo capital cultural” (PORTES, 2006, p. 227). Em seus estudos, Portes 

(2006, p. 227) verificou que 

[...] um forte elo existente entre os estudantes pobres, nos diferentes 
períodos, é o constrangimento econômico ao qual eles vêm sendo 
submetidos historicamente. Os dados do passado e do presente permitem que 
eu fale de um efeito de durabilidade e permanência desse fenômeno no 
tempo. Se a condição econômica não é determinante das ações e práticas do 
estudante pobre – em um passado e em um presente –, ela é um componente 
real, atuante, mobilizador de sentimentos que comumente produzem 
sofrimento neste tipo de estudante e ameaçam sua permanência na 
instituição. 

 Portes afirma ainda que 

A busca de ajuda material é um fantasma constante na vida dessas famílias, 
principalmente com a entrada do filho na universidade. Colocar e manter um 
filho na universidade. Colocar e manter um filho nos cursos de Medicina, 
Fisioterapia, Direito, Comunicação Social, Engenharia Elétrica ou Ciências 
da Computação, mesmo numa universidade pública como a UFMG, são atos 
que retiram a tranquilidade da família, pois, nos meus casos, trata-se de um 
ensino que, mesmo sendo público, é economicamente dispendioso. 
Exigências próprias do acadêmico e exigências características de cada curso 
exercem aí uma forte influência – aquelas dizem respeito a transporte, 
compra de livros, xerox, material escolar, roupa, calçado, aluguel, 
alimentação e lazer, etc., enquanto que as últimas se configuram por 
necessidades como, por exemplo: para quem faz Comunicação Social, 
coloca-se a exigência de se assinar revistas e jornais diversos;  para quem faz 
Ciência da Computação, exige-se ter em casa um computador; para quem faz 
Direito, desde muito cedo, exige-se usar paletó, gravata, sapatos (e não 
tênis), etc. Tudo isso irá propiciar uma instabilidade econômica familiar 
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capaz de refletir-se  de forma preocupante naquilo que ao longo da trajetória 
escolar (e social) mais parecia alicerçar esse estudante: sua segurança nas 
questões atinentes ao escolar. Mesmo contando com a importante ajuda da 
FUMP, observa-se uma submissão e humilhação ao pedir de forma 
recorrente ou aceitar ajuda material de terceiros (geralmente parentes com 
situação econômica mais favorável ou amigos íntimos, ou mesmo agiotas). 
Ajuda frágil inconstante, mas que remedia circunstâncias materiais e 
assegura condições psicológicas básicas para a continuidade dos estudos 
acadêmicos do filho. (PORTES, 2006, p. 230). 

Alves (2002, p. 3) afirma que a renda familiar de milhares de alunos universitários é 

insuficiente para garantir a permanências e término do curso por eles, ocasionando o baixo 

rendimento acadêmico ou a evasão. Sendo assim, a ausência de recursos das famílias ou do 

governo em implantar políticas que visem garantir a permanência desses estudantes pode 

acarretar no atraso da conclusão do curso ou na desistência do mesmo. A política de 

assistência estudantil, além de garantir possibilidades de permanência e conclusão de curso ao 

aluno, é também uma ação que resulta em menor “desperdício do dinheiro público”, pois, 

como vimos, a evasão representa alto gasto para o governo, algo em torno de 486 milhões de 

reais ao ano (NOBRE, 2011, p. 2; BARRETO, 2003, p. 65). 

Sobre o acima exposto, Zago (2006, p. 233) afirma que, 

Se o ingresso no ensino superior representa para esse grupo de estudantes 
“uma vitória”, a outra será certamente garantir sua permanência até a 
finalização do curso. Originários de famílias de baixa renda, esses estudantes 
precisam financiar seus estudos e, em alguns casos, contam com uma 
pequena ajuda familiar para essa finalidade. Provenientes de outras cidades 
ou estados, pouco mais da metade tem suas despesas acrescida pelo fato de 
não morar com a família. Nesses casos, residem na casa do estudante 
universitário (quando há vaga), ou com parente, ou ainda, dividem casa ou 
apartamento com colegas.  

Barreto (2003, p. 58) afirma que 

Para milhares de estudantes, a renda familiar insuficiente não garante os 
meios de permanência na universidade e término do curso e são fadados ao 
baixo rendimento acadêmico e até mesmo à evasão. Uma vez que a 
capacidade intelectual e a formação básica já foram avaliadas e aprovadas no 
processo seletivo de acesso à universidade, deixar de apoiar esses alunos 
seria uma discriminação no mínimo contraditória. A assistência assume 
caráter de direito de cidadania, no sentido de prover o mínimo necessário ao 
exercício do direito à educação, saúde, moradia, alimentação, etc. A 
demanda por assistência vem sendo trazida pelos seguintes grupos sociais de 
alunos: 
- alunos de baixa renda que necessitam de assistência material; 
- alunos de famílias chefiadas por mulheres; 
- alunos cujos pais ficaram desempregados e que, em função da faixa etária, 
escolaridade e/ou qualificação profissional, não conseguem retornar ao 
mercado de trabalho; 
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- alunos e/ou familiares com problemas de saúde que acabam por interferir 
na trajetória social dos demais membros das famílias; 
- alunos com famílias no interior do estado ou oriundos de outros estados 
que vivenciam um choque cultural; 
- alunos cujo perfil socioeconômico é caracterizado e que devido às 
restrições do mercado de trabalho recorrem a outra habilitação ou pós-
graduação. 

Considerando as carências dos alunos, assim como as poucas IFES distribuídas no 

território brasileiro, entre outros fatores já expostos, entende-se que ações são necessárias em 

curto prazo de forma a democratizar o acesso às IFES, pois se sabe e será demonstrado no 

próximo capítulo, que as opções dos estudantes por cursos e instituições perpassam a 

existência de Programas de Assistência Estudantis nessas instituições. 

A reconcentração das IES, inclusive da dimensão geográfica, é condição 
necessária para a melhoria da qualidade do ensino superior. Sem ela, todas 
as demais medidas serão inócuas. 
A contrapartida da reconcentração institucional e geográfica das IES é o 
ensino à distância e o oferecimento de facilidades de moradia para os 
estudantes nas cidades onde o ensino superior pode ser de fato realizado. 
Essa contrapartida, a despeito de sua importância, não será comentada aqui 
(CUNHA, 2004, p. 813). 

 

 As universidades que possuem programas de assistência estudantil e realizam o 

acompanhamento do rendimento acadêmico de seus alunos verificam que o desempenho 

escolar médio deles é igual ao daqueles estudantes pertencentes às camadas sociais com poder 

aquisitivo maior (BARRETO, 2003, p. 59; ARAÚJO e MORGADO, 2007, p. 7; 

FONAPRACE, 1997). 

Alves (2002, p. 3) afirma ainda que, para que o aluno se desenvolva, em sua plenitude 

acadêmica, é necessário combinar ao ensino de qualidade uma efetiva política de assistência 

estudantil, ofertando moradia, alimentação, saúde, esporte, cultura, lazer, livros, equipamentos 

e aprendizagem prática, acesso à informação e oportunidade de participação em eventos 

acadêmicos e culturais, entre outros.  

Freitas (2008, p. 5), em seu estudo “O Transporte Universitário e a Constituição da 

Identidade Estudantil”, verificou, entre outras questões, que alguns dos alunos que 

participaram de sua pesquisa trabalhavam durante o dia, optando, portanto, pelos cursos 

noturnos. Segundo a autora, essas pessoas apresentavam condições sociais e geográficas que 

demonstravam certa limitação em se tratando de oportunidades de estudo e de crescimento 

profissional. Isso teria a ver também com o fato de alguns dos municípios de origem não 

oferecerem cursos de nível superior, ofertando apenas a oportunidade de conclusão do ensino 
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médio e, em outros casos, ofertarem graduações em IES privadas, onerando o orçamento 

familiar. Existiriam, portanto, duas possibilidades para aqueles que desejavam cursar uma 

graduação: “[...] migrar para outra cidade ou deslocar-se diariamente durante o período de 

formação” (FREITAS, 2008, p. 5). O deslocamento, segundo a autora, é menos oneroso para 

a família, e o mais adotado pelos alunos. 

Outra crítica trazida por Cislaghi e Silva (2011, p. 18) é que a assistência estudantil, 

enquanto política focalizada, “[...] esvazia uma proposta de ensino que garanta o direito à 

permanência do estudante, favorecendo espaços coletivos e com caráter universal”. Sobre 

isso, os autores afirmam que 

Dois exemplos são claros, ao se optar por fornecer bolsa-alimentação e bolsa 
moradia em detrimento da construção de Restaurantes Universitário e 
Alojamentos o que se tem é a focalização do problema na reprodução da 
lógica atual da assistência social no interior da universidade. Essa saída 
reforça o mercado e a individualidade como parâmetros societários, com a 
bolsa o aluno consome no mercado de forma isolada. 
Há, ainda, outro aspecto: a moradia estudantil e o restaurante universitário 
historicamente estão construídos como espaços de convivência dos 
estudantes, de ebulição da vida acadêmica e também como local de 
efervescência do movimento estudantil. Além de reproduzir o sistema de 
capital, essas medidas são uma tentativa de inibir a organização do 
movimento estudantil. (CISLAGHI e SILVA, 2011, p. 18). 

É importante ressaltar que a assistência estudantil, como explicitado por Vasconcelos 

(2010, p. 599), é ainda um tema “[...] pouco pesquisado apesar da importância que representa 

para a grande maioria da clientela estudantil nas escolas públicas de ensino superior no 

Brasil”. Mais pesquisas nessa área são, portanto, de grande importância para que se possam 

entender as diferentes realidades vivenciadas pelas várias IFES de forma a consolidar 

sugestões, ações e propostas para uma assistência estudantil progressivamente mais efetiva. 

 

 

2.3 O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, como garantia de 

permanência no ensino superior. 

 

 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, instituído pela Portaria 

Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, e pelo Decreto nº 7234, de 19 de julho de 2010, 

tem o objetivo de reduzir a evasão nas IFES e garantir a permanência com melhor 

aproveitamento acadêmico pelos graduandos. Esse programa é voltado aos graduandos das 
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instituições federais matriculados na modalidade de ensino presencial. De acordo com dados 

disponibilizados no site do MEC17, com a implementação do PNAES busca-se “[...] viabilizar 

a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e 

evasão”. O objetivo desse programa é de “[...] atender aos estudantes matriculados em cursos 

de graduação presencial, das IFES, visando promover o apoio à permanência e conclusão dos 

alunos de baixa condição socioeconômica” (VASCONCELOS, 2010, p. 612). 

A implantação desse programa é o resultado de anos de lutas dos movimentos sociais e 

estudantis para que essa questão recebesse atenção especial, como afirma Vasconcelos (2010, 

p. 614). Ele consiste também em uma das ações que constava no Plano de Desenvolvimento 

da Educação – PDE, elaborado e implantado no primeiro mandato do governo Lula 

(VASCONCELOS, 2010, p. 612). 

A implantação do Programa Nacional de Assistência Estudantil representou 
um marco histórico na área da assistência estudantil, pois foram anos de 
reivindicações dos diversos movimentos sociais para que essa temática 
tivesse uma atenção especial, uma vez que é sabido que os alunos de baixa 
condição socioeconômica acabam abandonando o curso em decorrência da 
insuficiência de recursos financeiros para sua manutenção, sendo então, 
obrigado a submeter-se a subempregos de baixa remuneração como recurso 
de sobrevivência, abandonando, em alguns casos, em definitivo, a chance de 
qualificação profissional. (VASCONCELOS, 2010, p. 614). 

Sendo assim, foi somente a partir de dezembro de 2007, com a publicação da portaria 

que a instituiu, que a assistência estudantil seguiu no sentido de se tornar uma política de 

Estado, tornando-se algo concreto, permanente e normatizado. Para Cislaghi e Silva (2011, p. 

10), o PNAES foi instituído “no rastro do REUNI”, já que a meta estabelecida, por este Plano, 

de elevação da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais era de 90%. 

Outra diretriz apontada no REUNI foi a disponibilização de mecanismos de inclusão por meio 

da assistência estudantil. 

De maneira resumida, o PNAES é um programa que garante apoio aos graduandos de 

baixa renda, matriculados na modalidade presencial das IFES, de forma a democratizar as 

condições de permanência deles, reduzindo a evasão e a retenção. A criação do PNAES foi 

necessária, pois o REUNI proporcionou um aumento do número de estudantes de baixa renda 

nessas instituições de ensino. Para garantir a permanência dos alunos na graduação, traçaram-

se ações que visassem viabilizar um melhor desempenho acadêmico. Para muitos estudantes, 

                                                           
17 Site: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=607&id=12302&option=com_content&view=article>. 
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a graduação não seria algo possível, tendo em vista os gastos com materiais didáticos, 

alimentação, transporte e, especialmente, com moradia, levando em conta que grande parcela 

dos estudantes desloca-se do interior do país rumo aos grandes centros. 

De acordo com o artigo 2º da Portaria Normativa nº 39, “[...] o PNAES se efetiva por 

meio de ações de assistência estudantil vinculadas ao desenvolvimento de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, e destina-se aos estudantes matriculados em cursos de graduação 

presencial das Instituições Federais de Ensino Superior”. Observa-se aqui que os alunos de 

pós-graduação, ou mesmo os graduandos da educação à distância não são contemplados por 

essa lei. No parágrafo único desse mesmo artigo temos explicitados, como possibilidades de 

ações de assistência estudantil: moradia estudantil; alimentação; transporte; assistência à 

saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; e apoio pedagógico. Ocorre que tais ações 

não são ofertadas, todas elas, em toda e qualquer IFES. Para que isso se resolva, o Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis - FONAPRACE tem sido 

um espaço fundamental de construção de ações coletivas, de esclarecimento de dúvidas, de 

esclarecimentos de caminhos.  

No artigo 3º da portaria em discussão temos que “[...] as ações de assistência estudantil 

serão executadas pelas IFES considerando suas especificidades, as áreas estratégicas e as 

modalidades que atendam às necessidades junto ao seu corpo discente”. Nesse artigo fica 

claro que cada universidade deverá analisar as necessidades específicas de seus discentes, 

assim como as especificidades de cada instituição, ou seja, as IFES devem considerar os seus 

limites e potencialidades, seja em recursos humanos, espaço físico, características regionais, 

entre outros, contrapondo com a demanda estudantil de forma a efetivar propostas que 

garantam o acesso e a permanência dos graduandos durante todo curso. 

No inciso 1º do artigo 3º tem-se a afirmação de que todas as ações de assistência 

estudantil deverão contribuir para o desempenho acadêmico, possibilitar a igualdade de 

oportunidades e promover a redução dos índices de repetência e evasão que decorrem de 

baixa condição socioeconômica. Para isso, é necessária a integração de uma equipe 

interdisciplinar que oferte apoio psicossocial e psicopedagógico principalmente. O inciso 2º 

do artigo em questão afirma que os recursos do PNAES serão repassados às IFES e que essas 

serão responsáveis pela implementação das ações de assistência estudantil.  

No artigo 4º da Portaria nº 39 tem-se explicitado que “[...] as ações do PNAES 

atenderão a estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação, prioritariamente, 

selecionados por critérios socioeconômicos, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 

instituições de educação superior em ato próprio”. O acompanhamento e a avaliação do 
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PNAES devem acontecer sob responsabilidade das IFES, as quais estabelecerão os 

instrumentos necessários para efetivação do proposto. 

O artigo 5º trata das despesas do PNAES e afirma que “[...] as despesas do PNAES 

correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da 

Educação, devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as 

dotações orçamentárias existentes, observados os limites estipulados na forma da legislação 

orçamentária e financeira”. 

O Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, dispõe sobre o PNAES e no seu artigo 1º 

ratifica que a finalidade desse programa é “[...] ampliar as condições de permanência dos 

jovens na educação superior pública federal [...]”, sendo que os objetivos, expressos no artigo 

2º, são “[...] democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; contribuir para a 

promoção da inclusão social pela educação”. De acordo com o artigo 3º, a implementação do 

programa deverá ocorrer de maneira articulada com as atividades de pesquisa, ensino e 

extensão e implementando ações de assistência estudantil como citado na portaria que institui 

o PNAES, adicionando um item “X” neste artigo (parágrafo 1º), que cita que o “[...] acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação” também deverão constar nas ações 

desenvolvidas pelas IFES no que se refere a esse programa. O parágrafo 2º cita que a seleção 

dos alunos a serem beneficiados caberá às IFES, assim como a metodologia e critérios usados 

na análise.  

O Art. 4º fala que o PNAES deverá ser executado em todas as IFES, inclusive nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando todas as suas 

especificidades, conduzindo sempre à igualdade de oportunidades, contribuindo para o melhor 

desempenho acadêmico, evitando as evasões decorrentes da carência financeira. 

O artigo 5º cita os critérios básicos que devem ser atendidos no processo seletivo: 

alunos que cursaram prioritariamente a rede básica e pública de ensino ou que possuam renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Outros requisitos podem ser fixados 

pelas IFES, assim como alguns mecanismos de avaliação e acompanhamento do PNAES. 

O artigo 6º cita que qualquer informação referente ao programa pode ser solicitada e 

deverá ser compartilhada com o MEC. Os artigos 7º e 8º falam que os recursos serão 

repassados às IFES e que estas deverão fazer uso do capital sob orientação desse decreto e 

que 
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[...] as despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias 
anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições 
federais de ensino superior, devendo o Poder Executivo compatibilizar a 
quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, 
observados os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e 
financeira vigente. 

Cislaghi e Silva (2011, p. 11) apontam uma diferença importante entre a portaria e o 

decreto: “[...] enquanto a portaria dizia apenas que os estudantes deviam ser ‘prioritariamente 

selecionados por critérios socioeconômicos (art. 4º), o decreto aponta que devem ser 

atendidos ‘prioritariamente estudantes da rede pública de educação básica ou com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio’ (art. 5º)". 

O número de benefícios e valores de recursos investidos no PNAES demonstra um 

investimento crescente. 

 

Quadro 2.3.1 Número de benefícios e recursos destinados ao PNAES 

 2008 2009 2010 

Número de benefícios (mil) 196,0 408,5 600 

Recursos (R$ milhões) 125,3 203,8 304,0 

Fonte: SESU/MEC FONTE E SITE 

 

 O Quadro 3.1 mostra que, em 2008, o governo destinou aproximadamente R$ 125,3 

milhões para a assistência estudantil de 57 instituições públicas de ensino superior; em 2009, 

o investimento chegou à casa de R$ 203,8 milhões; em 2010 calcula-se que o montante 

aproximado foi em torno de R$ 304 milhões. O número de benefícios destinados aos 

estudantes foi de aproximadamente 196 mil em 2008; em 2009, o valor contabilizado esteve 

próximo dos 408,5 mil benefícios; e, em 2010, o número estimado foi de 600 mil benefícios, 

considerando que até agosto do referido ano já haviam sido concedidos 454,7 mil benefícios.  

Sendo assim, segundo dados disponibilizados no site do Ministério da Educação, em 

2009 o PNAES foi alicerçado em todas as universidades federais, com concessão de mais de 

408,5 mil benefícios para graduandos. Os benefícios mais concedidos foram: alimentação 

(122,4 mil alunos) e apoio pedagógico (68,8 mil alunos) e a concessão de um benefício não 

exclui a possibilidade de concessão de outro ao mesmo graduando, ou seja, um aluno pode ser 

beneficiado por moradia, alimentação e transporte, e outros. A mensuração quantitativa tem 

sido possível com a colaboração das IFES, mas o MEC e demais gestores têm encontrado 
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dificuldade para mensurar o impacto do PNAES no que tange ao desempenho acadêmico dos 

bolsistas. 

Ainda falando em recursos financeiros, é possível verificar uma proposta do governo 

objetivando a adesão das IFES ao ENEM, ou seja, a partir de 2009 as universidades que 

viabilizassem o vínculo de seu processo seletivo ao ENEM poderiam obter um incremento de 

até 100% do valor inicial destinado a elas pelo PNAES. Outros critérios para a concessão de 

maiores recursos também foram postos pelo SESU, responsável pela determinação dos 

critérios e pela concessão dos recursos às instituições. Dois dos parâmetros para repasse da 

verba consistem no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – do município e 

no número de alunos matriculados na graduação.    

As informações sobre o PNAES são parcas, não havendo muitos estudos acadêmicos 

aprofundados até o momento, mesmo porque o programa é recente. Para Vasconcelos (2010, 

p. 614), ainda é cedo para se tirar conclusões definitivas acerca desse programa, mas “[...] 

pode-se afirmar que, ao longo da história da educação, esse tipo de iniciativa e incentivo 

financeiro governamental foi almejado por todos os profissionais que atuam diretamente com 

a assistência estudantil na IFES do Brasil”. 
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3  ESTUDO DE CASO: O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 

 

 

Considerando que, neste trabalho, já foram debatidos alguns temas fundamentais para 

a análise que se seguirá, como, por exemplo, ensino superior, assistência social e assistência 

estudantil, entre outros, propõe-se, neste momento, a demonstração da pesquisa realizada que 

teve como objetivo analisar a política de assistência estudantil e sua materialização 

(abrangência e efetividade) na Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, antes e depois do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Considerando os objetivos deste 

estudo, trago aqui duas considerações importantes para a sua consolidação: os significados 

dos termos “abrangente” e “efetivo”. O primeiro termo, de acordo com o dicionário Aurélio, 

significa “abarcar, conter em si, incluir”. O segundo termo significa “aquilo que produz um 

efeito real; positivo; permanente; fixo”. Conjuntamente, serão trazidos à luz da reflexão os 

benefícios que essas ações proporcionaram para a permanência, redução da evasão e vivência 

acadêmica dos estudantes de graduação da UNIFEI. Assim, considerados os dados coletados 

na UNIFEI,– universidade situada no sul de Minas Gerais tomada como campo de pesquisa, o 

estudo se caracteriza como um estudo de caso. 

A escolha do tema e do campo de pesquisa teve relação direta com meu cotidiano 

profissional na UNIFEI, pois atuo como assistente social nessa instituição desde 2006, tendo, 

desde então, a possibilidade de verificar e de conviver com diversas questões e debates que 

merecem atenção, reflexão e um novo fazer. Essas questões referem-se, todas elas, à política 

de assistência estudantil nesta instituição. Ratifico que, logo no primeiro ano de atuação nessa 

universidade, mesmo estando lotada na Pró-Reitoria de Administração – PRAD – e seguindo 

orientações para trabalhar com a “atenção aos servidores”, fui convidada pela coordenadora 

da CAE a atuar junto à Coordenação de Assistência Estudantil - CAE, órgão vinculado à Pró-

Reitoria de Graduação. A justificativa desse convite estava diretamente ligada aos debates que 

vinham acontecendo nos encontros do FONAPRACE, que, segundo a coordenadora da CAE, 

questionavam a não existência de uma assistente social na UNIFEI para proceder ao estudo 

socioeconômico do processo seletivo do programa de assistência estudantil. Ratifica-se que o 

estudo socioeconômico é competência profissional do assistente social, não sendo o psicólogo 

ou qualquer outro profissional concursado daquela instituição capacitado para exercer essa 

atividade. Eu era, até então, única assistente social na universidade, portanto, legalmente era a 
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única profissional competente para realizar tal atividade. Num primeiro momento houve 

resistência da chefia à qual eu respondia diretamente, mas depois houve algum entendimento 

no sentido de que a participação de um assistente social no programa de assistência estudantil 

daquela instituição era fundamental. Essa compreensão foi respaldada na compreensão de que 

o estudo socioeconômico é competência desse profissional, expressa no inciso XI do artigo 4º 

da Lei Federal nº 8.662, de 7 de junho de 1993, assim como pelo fato de um profissional de 

outra área não poder desenvolver essa atividade e isso poder implicar em prejuízos legais para 

a instituição. 

Sendo assim, mesmo não pertencendo diretamente ao setor responsável pela 

assistência estudantil na UNIFEI, fui envolvida em discussões e atuações sobre o tema. 

Participei, dessa forma, desde 2006, do processo de seleção dos estudantes bolsistas, como 

“colaboradora” na CAE, sob orientação dos responsáveis pelo programa. Fui indicada pelos 

gestores a participar de alguns eventos do FONAPRACE e estive presente em três deles: em 

Alfenas/MG, em Belo Horizonte/MG e em Brasília/DF. Observando as discussões que 

circundavam a implantação do PNAES em nível nacional, e em especial na UNIFEI, diversas 

dúvidas se manifestaram. E buscando responder a essas dúvidas que surgiram nesses anos em 

que tive contato com a assistência estudantil, acabei me deparando com a necessidade de 

analisar de forma mais aprofundada essa política e, em especial na UNIFEI, lançando o olhar 

para o PNAES, um programa novo e que trouxe dúvidas e desafios.   

Considero a UNIFEI um campo interessante de pesquisa, principalmente pelas 

peculiaridades que essa instituição apresenta: seja pelas características ideológicas que a 

permearam no momento da criação, pela tradição de cursos técnicos na área de Ciências 

Exatas que refletem nas decisões dos programas de cunho social, pela priorização de 

atividades em detrimento de outras, assim como pela valorização de algumas áreas 

profissionais em detrimento de outras. Explico isso da seguinte forma: apesar de não haver 

qualquer pesquisa que comprove essa minha última afirmação na amplitude em que ela de 

fato se apresenta, a vivência de quase seis anos nessa instituição me possibilitou estar diante 

de diversas situações em que ela pode ser ratificada. Posso afirmar ainda que projetos de 

cunho social ou ainda na área de saúde costumam não ser priorizados, e um exemplo disso, 

que inclusive será demonstrado neste estudo, é a forma pela qual a assistência estudantil está 

estruturada na UNIFEI.  

Como já citado anteriormente, na introdução deste estudo, outras experiências também 

tiveram peso na escolha do tema, pois fui estagiária na Casa do Estudante Universitário – 

CEU – da Universidade de Brasília – UnB e também aluna bolsista do programa de 
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assistência estudantil dessa instituição. Com isso posso afirmar, a partir dessa minha 

experiência, e guardando as devidas proporções, que os gestores na UnB entendiam a 

necessidade e a importância da política de assistência estudantil em uma universidade, pois 

havia naquela instituição uma equipe melhor estruturada para esse fim, inclusive com 

numeroso recurso humano. Não exponho, nem tampouco questiono aqui que a equipe do 

programa de assistência estudantil da UnB era suficiente, mesmo porque esse não é o foco da 

minha pesquisa, mas afirmo tão somente que uma política, para poder ter características de 

efetividade, precisa do apoio e de interesse político dos gestores, e veremos adiante como esse 

apoio e interesse político se dão na UNIFEI. 

Outras questões que foram fundamentais para o aguçamento do meu interesse pelo 

tema e que deram início aos meus questionamentos sobre a necessidade, abrangência e 

efetividade da assistência estudantil, em especial na UNIFEI, foram: meu contato com 

algumas necessidades/demandas dos estudantes da UnB e que, por vezes, excediam a oferta 

posta por aquela universidade, assim como a reflexão sobre maneiras para se reduzir a 

desigualdade social. Essa reflexão me levou à conclusão de que a educação pode ser um 

instrumento para a construção de melhores condições de vida para os indivíduos, alicerçando 

uma sociedade com menos desigualdade social, e que a assistência estudantil é, nas atuais 

circunstâncias, uma aliada nesse processo. 

Dessa forma, as reflexões supraexpostas, somadas às minhas experiências na UnB e na 

UNIFEI, deram início às minhas indagações sobre a necessidade e a abrangência da 

assistência estudantil, assistência que viria a garantir a permanência dos estudantes com baixa 

condição socioeconômica no ensino superior e, consequentemente, melhores condições de 

vida para uma parcela da população que, sem esse mecanismo, poderia estar impedida de 

cursar o ensino superior. 

Então, diante dessas experiências acima relatadas, escolhi a UNIFEI como campo de 

pesquisa, pois acreditei que, dessa forma, eu teria maior acesso a dados, teria menores gastos 

financeiros, assim como poderia conciliar melhor as atividades de estudo, pesquisa e trabalho, 

em especial no que tange à carga horária dedicada a uma e outra atividade. 

Na sequência será realizada uma apresentação da Universidade Federal de Itajubá - 

UNIFEI, buscando possibilitar uma comparação da história dessa instituição com os 

processos históricos ocorridos em nível nacional e explicitados no primeiro capítulo. Sendo 

assim, a UNIFEI, universidade situada em Itajubá, no sul de Minas Gerais, foi fundada em 

1913. Inicialmente foi denominada Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá – IEMI, 

formando profissionais que atuavam na área de sistemas energéticos. Interessante é ressaltar 
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que ela foi a décima “escola” de engenharia a ser criada em território nacional e abarcou toda 

a ideologia predominante naquela época, que considerava o ensino superior no país necessário 

para formar profissionais técnicos naquelas áreas demandadas para o desenvolvimento do 

país. Nesse tempo passado a universidade ainda não era uma realidade no Brasil, portanto a 

UNIFEI não nasceu “universidade”, e sim “escola”, e arrisco a dizer que guardou, durante os 

anos que se seguiram, muito das concepções e estruturas de escola. Mesmo se tornando, 

décadas mais tarde, universidade, essas características ainda permaneceram intrínsecas a ela.  

Em 1917, o Instituto foi reconhecido oficialmente como instituição de ensino pelo 

Governo Federal e em 1936 sofreu reformulação, passando a ser chamado de Instituto 

Eletrotécnico de Itajubá – IEI. Foi somente em janeiro de 1956 que o IEI se tornou uma 

instituição federal, período esse em que a federalização de várias IES aconteceu no Brasil por 

incentivo do governo. Em 1968 teve sua denominação novamente alterada, recebendo o nome 

de Escola Federal de Engenharia de Itajubá – EFEI. Em 1998, a EFEI se expandiu e 

implantou outros sete novos cursos, totalizando nove cursos. Anos depois, outros dois cursos 

são implantados, totalizando a oferta de onze cursos. Em 2002, no governo de FHC, por meio 

da sanção da Lei Federal nº 10.435, a EFEI foi transformada em universidade, passando a ser 

chamada de UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá. Importante é afirmar que houve 

grande empenho dos gestores e de alguns ex-alunos influentes nesse processo. Em 2007, com 

a implantação do REUNI, a universidade passa por outro processo de expansão, criando-se 

novos cursos, contratando mais concursados (STAs e docentes) e expandindo o campus. No 

ano de 2008, a partir da parceria estabelecida entre Prefeitura de Itabira, a empresa Vale do 

Rio Doce, o Ministério da Educação e a UNIFEI, foi fundado em Itabira um campus avançado 

dessa universidade na cidade de Itabira.  

Essa instituição tem hoje aproximadamente 420 servidores técnico-administrativos, 

372 docentes e 3.400 alunos, distribuídos entre os campi de Itajubá e Itabira. Oferta 26 cursos 

de graduação no Campus de Itajubá, 9 cursos de graduação em Itabira na área de engenharia, 

1 curso de graduação à distância (Física – Licenciatura), e também 19 cursos de pós-

graduação lato sensu e 10 cursos stricto  sensu (mestrado e doutorado). Ela é considerada a 

primeira universidade tecnológica do país, e esse discurso da “Universidade Tecnológica” 

parece justificar alguma resistência existente na UNIFEI em criar cursos de outras áreas (Ex.: 

Biomédicas, Humanas, Sociais Aplicadas, entre outras), de forma a compor a universidade 

plena.  

A partir dos dados supramencionados é possível constatar que a UNIFEI vem sofrendo 

uma gradativa expansão desde 1998, porém é com o REUNI que esse processo se acentua. 
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Sendo assim, esse aumento inicial das vagas e dos cursos constatado a partir de 1998 e que foi 

acentuado pelo REUNI, possibilitou que mais alunos de baixa renda pudessem ter acesso à 

universidade pública, demandando algumas ações na área de assistência estudantil que até o 

ano de 2004 não haviam sido implementadas na UNIFEI de maneira efetiva. Pode-se concluir 

também, a partir desses dados, que a UNIFEI é uma instituição quase centenária de ensino 

superior, tendo recebido o nome de “universidade” somente há pouco tempo, há uma década 

para ser mais exata. Esse fato ratifica a minha afirmação anterior de que a UNIFEI pode ainda 

guardar concepções e ideologias de uma “escola” e menos de uma “universidade”.  

 

 

3.1 Metodologia de pesquisa 

 

 

A pesquisa realizada junto à UNIFEI teve como objeto de estudo os sujeitos 

envolvidos no programa de assistência estudantil da Universidade Federal de Itajubá - 

UNIFEI, entre eles os coordenadores, ex-coordenadores e alunos beneficiados pelo programa. 

Inicialmente pensou-se em realizar a pesquisa em mais de uma instituição, porém, por 

limitações de ordem orçamentária e de disponibilidade de tempo e locomoção, optou-se por 

efetuar o trabalho somente com dados coletados na UNIFEI, já que a mestranda atua nessa 

universidade como assistente social e presta ajuda no processo seletivo da assistência 

estudantil dessa instituição. Dessa forma, cabe ratificar que esse estudo objetiva analisar a 

assistência estudantil enquanto política pública de ensino superior que visa à inclusão e a 

permanência de jovens de baixa renda no ensino superior, considerando sua abrangência e 

efetividade na UNIFEI. Busca-se, portanto, apreender os limites e as possibilidades dessa 

política social e também averiguar se as modalidades de bolsas e as ações de assistência 

estudantil18 vão ao encontro da comunidade assistida. 

Acredita-se que este estudo seja relevante por propor um aprofundamento dos olhares 

sobre a importância da assistência estudantil no processo de democratização do ensino 

superior público, em especial sobre o PNAES. Algumas peculiaridades perpassam a UNIFEI 

e isso será demonstrado nas falas dos interlocutores. Uma característica da assistência 

estudantil nessa instituição é o fato de ela não possuir equipe multidisciplinar específica para 

atuar nesse programa. A DAE possui apenas um membro: o próprio diretor. Outra questão 

                                                           
18Verificar Decreto nº 7.234/2010. 
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que merece destaque é o fato de a UNIFEI ter sido convidada a participar da pesquisa 

nacional que visava identificar o perfil socioeconômico dos graduandos das IFES no ano de 

2010, e não ter aderido à pesquisa, aliás foi a única a não participar do citado levantamento. 

Essas questões foram abordadas e serão trazidas à tona neste estudo. Buscando a entender 

essas questões, além do levantamento de dados em documentos da antiga CAE, foi criado um 

roteiro de entrevista (Apêndice 1) e um questionário (Apêndice 2) visando consolidar 

reflexões e sugestões para programas de assistência estudantil, em especial o da UNIFEI. Isso 

será possível a partir das falas dos entrevistados e dos dados coletados pelos questionários. 

Acredita-se que esse processo consubstanciará em melhores condições de permanência no 

ensino superior para a parcela populacional que faz jus a ela, por meio de uma melhor 

estruturação da assistência estudantil.  

Para tanto, neste capítulo será demonstrada a metodologia usada que levou à 

consolidação desta pesquisa. Sendo assim, considerando que se buscou a correlação entre 

teoria e prática/realidade, cabe ressaltar que a metodologia nada mais é do que o caminho do 

pensamento aliado à prática com vistas a desvendar a realidade. Enquanto conjunto de 

técnicas que é, a metodologia deve coordenar os instrumentais usados de forma a elucidar o 

problema proposto (MINAYO, 1994, p. 16). E os passos desenhados durante a construção 

deste trabalho buscaram a todo instante elucidar o problema proposto. 

O conhecimento científico difere de outras formas de conhecimento por possuir um 

sistema ordenado de análise de problemas, assim como por fazer uso de métodos para 

encontrar os fatos e princípios do objeto pesquisado. A pesquisa científica pode ser 

apresentada como instrumentação teórico-metodológica para a construção do conhecimento e 

deve encontrar respaldo no questionamento sistemático, crítico e criativo (MINAYO, 1994, p. 

19). Sendo assim, este estudo buscou seguir tais orientações de forma a buscar a confrontação 

entre a teoria e a prática possibilitando resultados mais bem fundamentados e com garantia de 

maior veracidade.  

Durante o processo de elaboração e implantação de uma pesquisa, o conhecimento 

construído é um instrumento que contribui de maneira favorável para a consolidação da 

cidadania emancipada, possibilitando ao cidadão romper com a ideologia dominante (DEMO, 

1994a, p. 33). É, também, nessa perspectiva que este estudo, esta pesquisa sobre a assistência 

estudantil, é consolidada, já que ela pode vir a contribuir para a ruptura de certas ideologias 

que vão de encontro ao desenvolvimento da assistência estudantil na UNIFEI. 

Para tanto, a pesquisa proposta tem suas bases no campo das ciências sociais e 

humanas, podendo-se extrair disso, segundo Minayo (1994, p. 22), que ela se fundamenta 
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num objeto de estudo histórico e necessariamente qualitativo, não excluindo a contribuição do 

método quantitativo de pesquisa. A autora expõe ainda que  

[...] é necessário afirmar que o objeto das Ciências Sociais é essencialmente 
qualitativo. A realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e 
coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante. Essa mesma 
realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer 
discurso que possamos elaborar sobre ela. Portanto, os códigos das ciências 
que por sua natureza são sempre referidos e recortados são incapazes de a 
conter. As Ciências Sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias 
capazes de fazer uma aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres 
humanos em sociedades, ainda que de forma incompleta, imperfeita e 
insatisfatória. Para isso, ela aborda o conjunto de expressões humanas 
constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e nas 
representações. (MINAYO, 1994, p. 15). 

Algumas das diferenças entre pesquisa qualitativa e quantitativa são apontadas por 

Baptista (1999, p. 36), porém essa autora ratifica que um e outro tipo de pesquisa não são 

excludentes, mas, sim, complementares.  A pesquisa qualitativa, segundo a autora 

[...] tem como pressupostos de ordem epistemológica outros paradigmas, que 
não os da pesquisa quantitativa. A realidade é uma construção social da qual 
o investigador participa. Os fenômenos são compreendidos dentro de uma 
perspectiva histórico e holística – componentes de uma dada situação estão 
inter-relacionados e influenciados reciprocamente, e se procura compreender 
essas inter-relações em um determinado contexto. O pesquisador e o 
pesquisado estão em interação em um processo multidirecionado no qual há 
ampla interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Os valores estão 
presentes no processo de investigação. A lógica é conceptual. O raciocínio é 
dedutivo. O processo de conhecimentos se dá em um continuum com 
associações, dissociações, construções nas próprias interpretações, 
procurando compreender a causalidade, a realidade e o mundo. [...] As 
técnicas mais utilizadas na pesquisa qualitativa são: história de vida, história 
oral, observação participante, estudo de caso, análise de conteúdo, entrevista, 
pesquisa ação e estudos etnográficos. (BAPTISTA, 1999, p. 36). 

Sobre a pesquisa qualitativa nas ciências sociais, Minayo (1999, p. 21) diz que 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Quanto à pesquisa quantitativa, é possível apreender que 

O uso exclusivo de técnicas quantitativas de pesquisa se caracteriza pela 
adoção de uma estratégia de pesquisa modelada nas Ciências Naturais e 
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baseada em observações empíricas para explicitar fatos e fazer previsões. 
Está relacionado aos postulados teóricos da matriz positivista, cujo 
paradigma analisa a realidade e o processo de conhecimento com o uso de 
técnicas que buscam a objetividade através de uma lógica formal com 
neutralidade no processo de investigação; a realidade é exterior ao indivíduo 
e a apreensão dos fenômenos é feita de forma fragmentada. 
As pesquisas orientadas sob esse paradigma utilizam a experimentação, que 
é uma criação artificial cuja operacionalização faz uso de uma lógica 
hipotético-dedutiva. A metodologia da experimentação busca a veracidade 
ou falsidade de hipóteses, validadas por processos dedutivos matemáticos 
tipo causa e efeito. Os resultados são expressos em número, intensidade e 
ordenação; a realidade é exterior ao sujeito, com interdependência entre 
sujeito e objeto; as relações são lineares, ou seja, o processo é unilateral 
entre pesquisa e pesquisador. Buscam-se o consenso, conhecimentos 
operacionais, índices quantitativos. (BAPTISTA, 1999, p. 32). 

Minayo (1999, p. 22) ressalta que “não existe um ‘continuum’ entre ‘qualitativo-

quantitativo’, em que o primeiro termo seria o lugar ‘intuição’, da exploração’ e do 

‘subjetivismo’; e o segundo representaria o espaço do científico, porque traduzido 

‘objetivamente’ e em ‘dados matemáticos’”.  A diferença existente entre um e outro tipo de 

pesquisa “é de natureza”, exemplo disso está no fato de que a pesquisa orientada pela 

concepção qualitativa está voltada para as relações sociais e para o significado das ações 

humanas, condições essas que não podem ser lidas por “equações, médias e estatísticas”. 

Mesmo assim, contudo, os dados quantitativos e qualitativos se complementam, 

possibilitando a interação entre as informações. 

Sendo assim, considerando o estudo em questão, pode-se afirmar que a pesquisa aqui 

proposta fez uso de técnicas e métodos respaldados principalmente pela concepção 

qualitativa, mas também lançou mão de dados quantitativos com vistas a promover uma “a 

interação entre as informações”.  

Dessa forma, visando responder às indagações que originaram esta pesquisa, os 

seguintes passos foram desenhados: 

− levantamento de bibliografia que respaldasse as reflexões aqui lançadas;  

− levantamento de dados na UNIFEI, em formato de documentos, números 

estatísticos, etc., com a finalidade de entender o desenvolvimento da política de 

assistência estudantil nessa instituição e levantar o número de alunos assistidos; 

− realização de entrevistas junto aos gestores que em algum momento compuseram o 

programa de assistência estudantil da UNIFEI, assim como a transcrição das 

entrevistas realizadas; 

− aplicação do questionário aos estudantes e tabulação dos dados obtidos; 
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− análise e cruzamento dos dados de forma a consolidar resultados que vão ao 

encontro dos objetivos da pesquisa, correlacionando-os com o material teórico que 

sustentou esse estudo. 

Ao efetuar o levantamento bibliográfico, ocorreu de apresentar-se uma real 

dificuldade: escassez de textos sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Mesmo 

assim, porém, há algum material sobre a assistência estudantil e que pode ser encontrado, em 

especial, em forma de artigos, teses e dissertações. Dessa forma, buscou-se fundamentação 

nesses textos, já que sobre o PNAES, por ser um programa recente, ainda não dispor de muito 

material disponível nem de muitas pesquisas sobre o tema. Os principais dados sobre o 

PNAES estão disponibilizados nos sites da ANDIFES, do FONAPRACE e do MEC.  

Ao se efetuar o levantamento dos dados na UNIFEI, buscando registros de número de 

estudantes atendidos no período estudado, deparei-me com a seguinte situação: não havia 

informações registradas em banco de dados de forma sistematizada. Os dados encontravam-se 

espalhados, incompletos, não obedecendo a um padrão único de registros e precisavam ser 

compilados de forma a compor uma única fonte de dados.  

Parte desses dados constavam em material que havia sido encaminhado junto com 

tantos outros documentos, ao Departamento de Assuntos Comunitários em caixas fechadas, 

após a ex-Coordenadora de Assistência Estudantil ter sua solicitação de transferência para a 

Universidade Federal Fluminense – UFF – atendida. Esses documentos continham dados, 

referentes ao período de 2005 a 2009, e continham principalmente alguns dos relatórios 

anuais da assistência estudantil (do Programa Bolsa Trabalho e do Programa Garanta um 

Futuro), informando principalmente os tipos de bolsas ofertadas, número de bolsas ofertadas. 

Os relatórios referentes ao PGF foram encontrados no site do programa19. 

A outra parte dos dados, referentes ao período de 2010 e 2011, encontrava-se na PRG 

no formato de breves relatórios. Esses dados foram coletados, analisados e foram cruzados 

com as demais informações obtidas nesta pesquisa. Ratifica-se que não houve um padrão 

estabelecido de sistematização dos dados desse período (2004 a 20011) pelos órgãos 

competentes, o que implicará limitações nas análises comparativas entre os anos estudados. 

As entrevistas foram norteadas por um roteiro (Apêndice 1), tendo sido aplicadas aos 

gestores que em algum momento compuseram o programa de assistência estudantil da 

UNIFEI. Os entrevistados foram: a servidora técnico-administrativa e ex-coordenadora da 

                                                           
19 Os relatórios podem ser encontrados no seguinte endereço eletrônico: 

<http://200.131.128.3/pgf/realtorios_anuais.asp>. 
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CAE, Eliza Regina Fonseca; o professr Me. José Alberto Ferreira Filho, pró-reitor de 

Administração; professor Dr. Agenor Pina, diretor da Assistência Estudantil; o engenheiro 

Rubens Pinheiro, presidente do Programa Garanta um Futuro; o professor Dr. Alexandre 

Augusto Barbosa, pró-reitor de Graduação; o professor Dr. Robson Luiz Moreno, pró-reitor 

adjunto de Graduação e ex-diretor da Assistência Estudantil; a professora Dra. Rita de Cássia 

Magalhães Trindade Stano, ex-pró-reitora adjunta de Graduação. Ressalta-se que se 

objetivava entrevistar o reitor da instituição, professor Dr. Renato de Aquino Faria Nunes e 

também o ex-pró-reitor de Graduação, professor Dr. Luiz Fernando Valadão Flôres, mas não 

foi possível proceder a essas entrevistas por indisponibilidade de horário dos professores. 

Todas as sete entrevistas realizadas foram gravadas, transcritas e analisadas, 

resultando em rico material e que será demonstrado no decorrer desse estudo. Afirma-se ainda 

que a entrevista foi escolhida como método de coleta de dados porque se desejava mapear as 

práticas, as ideologias, os valores, entre outros, na UNIFEI (entendendo que a instituição faz 

parte de um conjunto de outras IFES), pois se acredita que, nesse espaço de instituições 

federais de ensino superior os conflitos e as contradições não estão claramente explicitados no 

que tange ao tema estudado (DUARTE, 2004, p. 215).  

Foi efetuada também a aplicação de questionários aos alunos contendo 45 questões 

(Apêndice 2). Buscou-se, num universo de aproximadamente 670 alunos que em algum 

momento receberam a bolsa, trabalhar somente com aqueles que continuam cursando a 

graduação na UNIFEI. Aqueles que continuam matriculados e que foram bolsistas no período 

considerado representam aproximadamente 345 estudantes. Chegou-se a esse número após o 

envio da lista, com nomes de todos os alunos detectados como bolsistas no período de 2004 e 

2011, para o Departamento de Sistemas de Informação da UNIFEI – DSI – para que os dados 

fossem cruzados detectando os alunos ainda matriculados na instituição. Sendo assim, optou-

se por aplicar os questionários aos alunos que ainda continuam cursando a graduação na 

UNIFEI, porque o contato com eles seria facilitado. Por outro lado, o contato com os alunos 

desligados, desistentes, ou concluintes seria inviável porque muitos deles voltaram para a 

cidade de origem ou conseguiram trabalho em outras cidades.  

Afirma-se ainda que o número de alunos beneficiados pelo programa durante o 

período estudado não é exato, pois percebi, durante a pesquisa, que muitos nomes de alunos 

não constavam nas listas disponíveis da CAE ou mesmo da DAE. Os números considerados 

aqui são, portanto, uma estimativa bastante aproximada do número real. Essa questão 

impossibilitou uma comparação mais rigorosa dos dados. Um exemplo do que acaba de ser 

citado é o fato de que alguns alunos que responderam ao questionário proposto nesta pesquisa 
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não constavam em qualquer lista de beneficiados dos programas Garanta um Futuro e Bolsa 

Trabalho. Durante a pesquisa percebi que alguns alunos que haviam recebido o mínimo de 

uma bolsa durante o ano não tinham o nome incluído nas listas disponíveis. 

Considerando o elevado número de alunos ainda matriculados na UNIFEI e que 

receberam em algum momento bolsa do programa de assistência estudantil na referida 

instituição, entre os anos de 2004 e 2011, assim como o tempo disponível para o estudo e o 

alcance a todos os estudantes, optou-se pela amostra representativa e não pelo todo. Sendo 

assim, definiu-se a porcentagem de 20% para a amostragem, o que equivale a 69 estudantes. 

Para alcançar esse número algumas possibilidades de abordagem foram pensadas: reunião 

solicitada pela mestranda para tratar especificamente dessa pesquisa junto aos alunos; envio 

de e-mail para cada um dos alunos convidando-os a participar da pesquisa; criação de um 

perfil em uma página de relacionamento a fim de contatar os alunos de Itajubá e Itabira e 

convidá-los a participar da pesquisa; aproveitar o momento da reunião proposta pela DAE a 

fim de aplicar os questionários. 

A primeira possibilidade mencionada foi descartada porque não se acreditou na adesão 

dos alunos a essa reunião. Então, os endereços eletrônicos desses alunos foram levantados 

junto ao Departamento de Assuntos Comunitários – DAC – e então os convites para 

participação dessa pesquisa de dissertação foram enviados por e-mail a cada um dos alunos. A 

maioria dos e-mails não retornou. Acredita-se que isso aconteceu porque alguns endereços 

eletrônicos estavam pouco legíveis e provavelmente ocorreu erro na transcrição por dúvida na 

redação, ou porque alguns alunos criaram nova conta de e-mail, inativando a informada na 

documentação constante no DAC. Ainda assim, porém, cinco pessoas responderam ao 

questionário e assinaram o termo de consentimento, retornando-os por e-mail.  

Diante desse fato, criou-se um perfil em uma página de relacionamento onde o intuito 

da pesquisa foi explicitado. Buscou-se um a um os estudantes bolsistas na página de 

relacionamento, comparando com os nomes do site aos da lista final construída a partir do 

levantamento de dados realizado. A questão é que nem todos os alunos possuem perfil nessa 

página e outros não adotam o nome completo ou, ainda, optam por apelidos. Apesar da 

limitação expressa, acredita-se que esse canal foi um meio de divulgação importante da 

pesquisa, explicitando o real intuito desse trabalho: contribuir para a melhoria da assistência 

estudantil. Vários alunos manifestaram interesse em participar da pesquisa por meio da página 

criada, mas somente seis retornaram o questionário e o termo de consentimento por meio 

dessa ferramenta. 
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Considerando todas essas tentativas feitas e o pouco alcance que elas tiveram, entrei 

em contato com a DAE pedindo permissão para aplicar os questionários durante as reuniões 

que estavam programadas com os bolsistas. O diretor da DAE concordou em ceder espaço 

para a explanação da pesquisa e a aplicação dos questionários e assim foi realizado o restante 

dessa etapa de coleta de dados. Essa situação implicou a seguinte questão: a quase totalidade 

dos respondentes recebeu bolsas ao menos uma vez entre os anos de 2004 e 2011, mas 

estavam também recebendo alguma bolsa em 2012, ou seja, a maior parte dos respondentes é 

bolsista no ano de 2012. Ressalta-se que os dados de 2012 não foram coletados nesta pesquisa 

porque não havia informações conclusas desse ano.  

Ocorreram, portanto, quatro reuniões (todas elas com a mesma pauta) convocadas pela 

DAE em dias diferentes visando atender a todos os estudantes. Ratifica-se que uma das 

exigências estabelecida em edital é a presença obrigatória dos bolsistas nas reuniões 

convocadas pela DAE.  Nessas reuniões foi possível extrapolar a amostragem pré-

estabelecida: aplicar questionários a 69 alunos. No total, 97 alunos responderam ao 

questionário, tendo também assinado o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Para tanto, os objetivos que se almejava alcançar com as entrevistas e com a aplicação 

dos questionários foram: apreender o desenvolvimento da assistência estudantil na UNIFEI; 

apreender a concepção e a ideologia dos gestores sobre o tema; verificar junto aos alunos o 

conhecimento e a opinião deles sobre o Programa de assistência estudantil; assim como a 

demanda pelas bolsas ofertadas ou por outras ainda não ofertadas, a fim, também, após 

cruzamento dos dados, concluir se o programa é abrangente e efetivo no que tange à garantia 

da permanência dos estudantes na graduação.  

 Pode-se afirmar que o questionário destinado aos alunos foi norteado por critérios que 

visaram obter o maior número de informações acerca da abrangência e da efetividade do 

programa, assim como os reflexos e impactos socioeconômicos e acadêmicos na vida desses 

estudantes promovidos pela concessão ou não das bolsas. A entrevista direcionada aos 

gestores da UNIFEI buscou levantar dados históricos, conhecendo como se deu o programa, 

além de também buscar apreender quais concepções e ideologias permeiam essa política na 

UNIFEI e de que maneira essas questões impactam na abrangência, efetividade do programa e 

na garantia da permanência dos alunos na instituição.  

 Quanto ao aspecto ético, foi solicitada ao pró-reitor de Administração da UNIFEI, por 

meio de documento que explicitou os objetivos desta pesquisa, a permissão para a utilização 

de documentos da assistência estudantil que foi encaminhada ao DAC, assim como permissão 

para a realização da pesquisa nas instalações dessa instituição. As entrevistas e a aplicação 
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dos questionários foram realizadas mediante consentimento livre e esclarecido, sendo 

assegurado aos alunos a confidencialidade e o anonimato no que tange às informações 

obtidas, consideração importante para a finalidade da investigação. Tal postura foi 

fundamental à medida que o desenvolvimento do trabalho só pôde se concretizar com o 

consentimento da instituição e dos entrevistados.  

 

 

3.2 Análise dos dados 

 

 

Abaixo seguirão as análises dos dados coletados de forma a compilar as informações 

obtidas respondendo às questões postas nesta pesquisa. Primeiro, a partir do levantamento dos 

documentos e de outros dados encontrados na CAE e no DAE, se traçará o percurso da 

assistência estudantil na UNIFEI em especial na última década. Depois serão analisadas as 

falas coletadas nas entrevistas junto aos gestores e depois os questionários aplicados aos 

alunos. 

 

 

3.2.1 A Política de Assistência Estudantil na UNIFEI 

 

 

A partir dos dados obtidos por meio dos instrumentos de coletas de dados usados nesta 

pesquisa foi possível compor parcialmente a história da assistência estudantil na UNIFEI. As 

entrevistas realizadas junto aos gestores da UNIFEI foram de fundamental importância, pois 

trouxeram informações históricas que não constavam em documento algum.  

Sendo assim, buscando informações que dessem indício de alguma política de 

assistência estudantil na UNIFEI que fosse anterior ao ano de 2004, encontrou-se apenas um 

documento que mencionava a assistência ao estudante na UNIFEI data da década de 1970. 

Esse documento consistia numa norma que dispunha sobre o “Programa de Bolsa Trabalho” e 

tinha suas diretrizes baseadas no Decreto-Lei nº 69.927, de 13 de janeiro de 1972. Nesse 

documento estava expressa a necessidade imprescindível de “[...] integração do estudante 

brasileiro no processo de desenvolvimento econômico-social do país”. Esse programa 

assistencial, de acordo com o artigo 2º, visava “[...] proporcionar a estudantes de todos os 

níveis de ensino oportunidades de exercício profissional em órgãos ou entidades públicas ou 
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particulares, nos quais possam incorporar hábitos de trabalho intelectual ou desenvolver 

técnicas de estudo e de ação nas diferentes especialidades”. Para ser selecionado nesse 

programa, o aluno deveria atender a alguns critérios, entre eles ter “dificuldade 

socioeconômica”. Não houve, durante o levantamento de dados, qualquer outra menção, 

registro a esse programa.  Não foi possível, portanto, delinear o período em que esse 

programa esteve ativo e se ele realmente esteve ativo. 

O que pôde ser construído a partir do relato dos entrevistados e dos dados coletados é 

que desde 2002 existe na UNIFEI um projeto visando auxiliar os acadêmicos nas diferentes 

situações, facilitando a permanência deles no ensino superior. Só foram encontrados, porém, 

dados referentes a número de alunos atendidos e número de bolsas ofertadas a partir de 2004. 

Nesse ano houve a concessão de bolsas a 23 alunos carentes, ainda que somente a concessão 

de uma única modalidade de bolsa. Até esse momento a assistência ao aluno não era 

normatizada. Sobre isso o presidente do Programa Garanta um Futuro – PGF afirma que a 

discussão sobre assistência estudantil, de forma a normatizá-la, acontece a partir de 2004, 

após o professor Dr. Renato Nunes ter sido eleito reitor. 

Isso foi mais ou menos em 2004. Exatamente. Mas já existia um 
‘programazinho’. Então, ele entrou (falando do Reitor ao assumir a reitoria 

em 2005), a primeira coisa que ele conseguiu, que eu sei, parece que oito 
bolsas com o dinheiro do custeio da universidade para dar oito bolsas para 
nós. Naquela época nós tínhamos também um colega, que lamentavelmente 
faleceu já, que era o Cadeira... e o Caldeira tinha um trabalho também muito 
grande nessa área. O Caldeira era uma pessoa muito... muito assim... que 
ajudava as pessoas. Então, ele tinha alguns ex-alunos que davam dinheiro 
para ele e ele custeava alguns ex-alunos de alguma forma lá dentro. Nada 
formal. Tudo muito informal, mas o Caldeira tinha... recebia alguns ex-
alunos. Eu sei até de um ex-aluno que contribuía e ele nunca me falou isso, 
eu não sabia. Mas, então, alguns alunos eram ajudados ali pelo Caldeira e 
outros recebiam essas bolsas da universidade. Oito bolsas. Tinha também o 
seguinte, a universidade, naquela época, principalmente o Cadeira, que era o 
Assistente de Gabinete do Reitor, se algum aluno precisasse emergencial 
alguma coisa, ele tinha sempre uma maneira de ir numa Fundação e pegar 
um dinheirinho numa Fundação e ajudar aquele aluno (Rubens Pinheiro). 

Após a estruturação da CAE e do PGF, que se deu entre os anos de 2004 e 2005, 

passaram a ser concedidas por esses departamentos as bolsas trabalho e a bolsa do PGF. Nos 

três primeiros anos da assistência estudantil na UNIFEI, o financiamento dessas bolsas era 

proveniente do orçamento geral da universidade, e também do Programa Garanta um Futuro. 

A bolsa vinculada à UNIFEI, nesse primeiro momento, era denominada “Bolsa Trabalho”, e 

ambas exigiam uma contrapartida do aluno bolsista em forma de atividade laboral. Esses 

programas objetivavam a melhoria do desenvolvimento acadêmico destes alunos a partir da 
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concessão de auxílios, porém, em troca das bolsas, exigia-se dos bolsistas, além de um bom 

rendimento acadêmico, outra contrapartida: serviços relacionados à vida acadêmica, que 

poderiam ser desenvolvidas no âmbito técnico, administrativo ou comunitário, pois se 

acreditava que tais atividades poderiam vir a contribuir para o desenvolvimento sociocultural 

e político desses alunos. Sobre o Programa Garanta um Futuro, descobriu-se que a criação se 

deu pela Portaria UNIFEI nº 562, de 17 de dezembro de 2004, indo ao encontro do objetivo 

principal da Fundação "Theodomiro Santiago": zelar pela formação dos futuros engenheiros. 

O Garanta um Futuro é um programa mantido por ex-alunos da UNIFEI por meio de doações 

em valores. No quadro abaixo se pode ver o alcance do programa entre os anos de 2005 e 

2009. 

 

Quadro 3.2.1.1 Concessão de bolsas pelo PGF 

 Número de alunos 
bolsistas 

Número de bolsas 
concedidas 

Valor das bolsas 

2005 2020 90 R$ 247,00 

2006 2021 152 R$ 247,00 

2007 2022 184 R$ 247,00 

2008 2523 214 R$ 247,00 

2009 3024 149 R$ 250,00 

Fonte: http://200.131.128.3/pgf/realtorios_anuais.asp 

 

Sendo assim, no ano de 2005, segundo depoimento gravado em entrevista concedida 

pela servidora Eliza Regina Fonseca, a Coordenadoria de Assistência Estudantil – CAE – e o 

                                                           
20  2005 foi o primeiro ano do programa e 20 alunos receberam bolsas: 10 deles receberam bolsas por 6 meses e 

os outros 10 receberam por 3 meses. 
21  Em 2006, 20 graduandos foram assistidos: 12 alunos por 10 meses e 8 deles por 5 meses. 
22  No ano de 2007 ocorreram variações de concessões de bolsas durante os meses, a saber: em março 20 bolsas; 

em abril 20 bolsas; em maio 19 bolsas; em junho 19 bolsas; em julho 17 bolsas; em agosto 17 bolsas; em cada 
um dos seguintes meses 18 bolsas: setembro, outubro, novembro e dezembro. Segundo o relatório referente a 
2007, houve cancelamentos e substituições de alguns alunos assistidos. 

23  Em 2008, 25 alunos foram beneficiados e, segundo o relatório do PGF, um graduando pediu desligamento, 
três foram desligados por baixo desempenho, outros três apesar de terem obtido desempenho abaixo do 
mínimo estabelecido continuaram no programa e um foi selecionado no final do ano para substituir uma vaga 
por desistência. 

24  Em 2009 foram concedidas 29 bolsas em maio e julho, 31 em junho, 30 em agosto e setembro. 
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Programa Garanta um Futuro – PGF – foram criados visando garantir a permanência de 

alunos carentes na UNIFEI. Rubens Pinheiro, em entrevista concedida, explica 

detalhadamente como o PGF surgiu: 

Bom, então quando o Renato assumiu a Reitoria, ele virou para mim e falou: 
“Olha Rubens, eu quero que você seja presidente do... eu gostaria de vê-lo 
trabalhando lá na Fundação. A Fundação Theodomiro Santiago está 
precisando de um upgrade, etc. e tal. Eu gostaria que você fosse para lá. E 
vamos voltar a falar daquele assunto da ajuda dos ex-alunos”. Eu já tinha... 
Quando ele me falou isso a primeira vez eu pensei em alguma coisa que eu 
pudesse fazer e cheguei a conclusão seguinte: é muito difícil a Associação 
dos ex-alunos. Ela nunca foi formal. Ela é sempre informal. Ela tem o 
Estatuto, mas ela não é uma instituição, ela não tem CNPJ, ela não tem 
contador, ela não tem nada. E quando... em tudo que eu pensava eu 
esbarrava num problema... o seguinte: “bom, amanhã eu saio quem vai tomar 
conta?” Hoje eu tomo conta disso, ponho o dinheiro, etc. e tal, mas e 
amanhã? Eu não posso pôr o dinheiro na minha conta. Tinha que ter um... Aí 
o Renato me chama para uma reunião: “Rubens, vamos fazer uma reunião 
aqui que eu quero discutir com você aquele negócio dos ex-alunos... dos 
alunos carentes”. E eu fui para a reunião e foi bem interessante. Essa 
reunião, eu me recordo bem hoje, foi lá na sala de reuniões da Reitoria. E 
não sei por que cargas d’água estava lá também dois amigos meus: o André 
Jesualdi e mais o Junior, que também foi presidente da Alston naquela 
época. E eles como ex-alunos, eles... eu queria ver também de que forma 
esse dinheiro ia ajudar. Eu acho que eles estavam numa reunião com o 
Reitor e o Reitor já... nós emendamos a nossa reunião. Mas aí eu coloquei 
para o Reitor, para ver, falei: “Olha Reitor eu não tenho como fazer esse 
programa baseado só na Associação dos Diplomados porque ela é uma 
instituição que não tem... Não tem uma formação correta e institucional”. Ele 
falou: “Não. Você vai usar a universidade. Nós vamos fazer um convênio e 
você vai usar a universidade. Nós vamos te dar a secretária, nós vamos te dar 
isso, vamos te dar aquilo, e etc. e tal. E vocês vão procurar os ex-alunos”. 
Quando ele falou isso, aí me deu uma luz na cabeça. Eu falei: “Ah, bom, 
então vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um convênio entre a 
Associação, a Fundação Theodomiro Santiago e a Universidade. E nesse 
convênio nós não vamos mexer com dinheiro. A gente passa o dinheiro para 
a Fundação Theodomiro Santiago. O, na época, presidente da Associação era 
o professor Fredmark e ele nem ficou sabendo do que a gente estava 
combinando. E, coincidentemente, isso era no final do ano (de 2004). O 
Reitor ainda ia assumir. Ela já estava eleito, mas ainda ia assumir. E veio o 
meu irmão pra cá, para minha casa. Ele veio passar férias comigo aqui. E o 
meu irmão também já foi presidente da Associação dos Diplomados, ele hoje 
inclusive é embaixador da universidade, que é um título que se dá a alguns 
ex-alunos que ajudam a universidade. Aí eu virei para o meu irmão e falei: 
“Oh, mano, eu estou com esse desafio assim, assim, assado”. Nós sentamos 
numa semana e elaboramos todo o Programa Garanta um Futuro. Então, foi 
isso: na minha casa, em uma semana de férias do meu irmão. Eu, ele, e a 
gente elaborou. A gente fez propaganda, a gente fez o... como é que chama? 
Os fôlders. E marcamos já assim: “Vamos fazer um jantar de final de ano, 
dia 23 de novembro e a gente faz um jantar aqui e lança o Programa”. E eu, 
como tinha uma empresa de consultoria, eu peguei um garoto da minha 
empresa de consultoria e falei assim: “Você já começa a elaborar”. E 
esquematizei um programa para ele elaborar para a gente fazer a captação 
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desse dinheiro. Foi assim, em coisa de trinta dias que nós fizemos o 
programa inteirinho. E saí à caça dos professores aqui em Itajubá, que era 
mais fácil, para doar dinheiro. O Reitor também muito interessado no 
Programa, foi o primeiro a divulgar dentro da universidade. Então, com isso, 
nós lançamos o programa e já colocamos uns trezentos a (ininteligível)... não 
trezentos não... dava uns cento e cinquenta doadores diretos. Fizemos acordo 
com banco, fizemos tudo. Começou o Programa. Então, esse programa veio 
numa hora, assim, fantástica para a universidade. A universidade só tinha 
oito bolsas e nós começamos dando cinco bolsas no primeiro ano, que era 
pouquinha gente. No segundo ano, depois eu posso te mostrar o programa... 
nós chegamos até a doar trinta bolsas. Quando eu falo uma bolsa, na 
realidade é um... são doze doações. Uma bolsa para um aluno são doze 
doações, dez doações ao longo do ano. Então, o programa era muito efetivo 
e a gente começou a divulgar o programa, fomos para todos os encontros da 
universidade. Aonde tinha encontro de ex-alunos a gente estava divulgando 
o programa e procurando ex-aluno para doar. Ele cresceu. Ele saiu assim, ele 
chegou a trezentos ex-alunos doando. Depois ele foi diminuindo um pouco. 
Agora ele está bem menor (Rubens Pinheiro). 

Verifica-se, a partir do depoimento de Rubens Pinheiro, que a assistência estudantil na 

UNIFEI foi gestada em 2004, ano em que ocorria a eleição para reitor e os planos de trabalho 

estavam sendo desenhados. Havia a preocupação do candidato a reitor, professor Renato 

Nunes com a questão dos alunos carentes, pois, em algum momento, segundo Rubens 

Pinheiro, esse professor foi procurado por um pároco da cidade que apontou as carências de 

alguns alunos, sensibilizando o futuro reitor para tal questão. Dessa forma, em 2005 o 

programa de assistência estudantil teve início, ocorrendo a primeira parceria entre a UNIFEI e 

o PGF no sentido de promover uma política de assistência estudantil nessa universidade. A 

modalidade de bolsas ofertadas nesse ano foi a ‘Bolsa Trabalho’, pela UNIFEI e a ‘Bolsa 

Garanta um Futuro’, sendo idênticas, distinguindo-se apenas quanto à origem orçamentária. 

Essas ações visavam o apoio financeiro ao aluno de baixa renda. O relatório anual da Bolsa 

Trabalho do ano de 2005 afirma que essa ação encontrava justificativa nos resultados das 

pesquisas sobre o perfil socioeconômico dos estudantes de graduação das IFES nos anos de 

1997 e 2004, os quais demonstravam que, apesar de os alunos oriundos de escolas públicas 

terem adentrado a universidade, enfrentando seu alto índice de concorrência, eles tinham 

dificuldades de se manterem e arcar com as despesas mínimas necessárias aos cursos de 

graduação. As bolsas encontravam respaldo também nessas pesquisas, porém exigiam dos 

alunos uma contrapartida: o trabalho. Sob o ponto de vista dos funcionários, estagiários e 

gestores envolvidos no processo nesse momento, a contrapartida seria um fator importante e 

que viria a contribuir para afastar o caráter assistencialista do processo, fazendo com que o 

bolsista não encarasse o benefício como um favor, e sim como uma conquista por meio de seu 
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trabalho. Essa passagem do relatório revela as ideias que ainda hoje permeiam as concepções 

acerca do tema assistência estudantil na UNIFEI.  

Refletindo sobre a concepção que permeia a Política de Assistência Social e que já foi 

mencionada neste estudo, temos que os benefícios vinculados a algum tipo de política 

assistencial não devem nunca ser apreendida enquanto “esmola” ou favor. Acredito que não 

há sentido em exigir o trabalho do aluno como dignificação da “esmola”. Entendo, como já 

foi explicitado em capítulo anterior, que o acesso à educação é direito do cidadão e, 

considerando os diversos fatores que impossibilitam o acesso do aluno (indisponibilidade de 

IES nas proximidades da residência do aluno, carência financeira familiar, entre outros), os 

benefícios vinculados à assistência estudantil devem ser apreendidos enquanto um direito que 

lhes garantirá a permanência no ensino superior e “nunca” algo a ser conquistado por meio de 

trabalho.  

Alguns dados demonstrados no relatório de 2005 sobre o perfil dos alunos bolsistas 

nesse ano: 

- 37% dos alunos estavam cursando o primeiro ano; 36% no 2º ano; 18% no 3º ano; 

3% no 4º ano; 6% no 5º ano; 

- 61% das famílias dos alunos residem em Itajubá e 39% moram fora desta cidade; 

- 63% dos pais dos alunos moram juntos; 20% são separados; 10% dos pais são 

viúvos; 7% falecidos; 

- 41% dos alunos eram do Curso de Física; 21% do Curso de Engenharia Elétrica; 

11% dos alunos estavam matriculados no Curso de Engenharia Mecânica; 11% no Curso de 

Engenharia Ambiental; 8% no de Engenharia da Computação; 5% estavam matriculados no 

Curso de Engenharia de Controle e Automação; 3% no Curso de Engenharia Hídrica. 

- 60% das famílias dos alunos moram em residência própria; 22% em residência de 

aluguel; 17% em casa cedida; 1% financiada; 

- 53% dos alunos não exerciam atividade laborativa alguma; 47% trabalhavam; 

- 90% dos estudantes nunca cursaram outra universidade; 10% já havia cursado outra 

universidade; 

- 68% dos alunos não haviam recebido bolsa da UNIFEI; 32% já havia recebido 

alguma bolsa da universidade anteriormente; 

- 36% dos alunos residem com a mãe; 30% com irmãos; 25% com o pai; 9% dos 

alunos moram com avós, amigos, tios, entre outros; 

- a maior parte dos bolsistas era do sexo masculino, provavelmente pela característica 

da universidade, que oferta cursos mais procurados por homens do que por mulheres. 
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O Relatório do Programa Garanta um Futuro de 2005 traz alguns outros dados que se 

somam aos acima mencionados, contidos no relatório do programa Bolsa Trabalho da 

UNIFEI, a saber: 

- 45 alunos foram assistidos recebendo bolsas, sendo 25 beneficiados pelo programa 

bolsa trabalho e 20 pelo PGF; 

Ratifica-se que o processo seletivo, tanto do PBT quanto do PGF, era realizado pela 

equipe da UNIFEI coordenada pela psicóloga Eliza Regina Fonseca. As bolsas tinham 

naquele momento o valor de R$ 247,00. 

Em 2005, o Programa Garanta um Futuro possuía uma Ouvidoria, que recebeu 

algumas denúncias e os recursos disponíveis para a concessão das bolsas provinham das 

doações feitas por ex-alunos e empresas. Esse programa, segundo o relatório de 2005, 

efetuava um acompanhamento mais criterioso junto aos alunos, abarcando o rendimento 

acadêmico, desempenho nas atividades laborais (que consistia na contrapartida exigida pelo 

PGF). 

Nesse momento, o estudo socioeconômico foi realizado pela psicóloga da instituição e 

por cinco estagiárias de psicologia, por meio de entrevista e análise do formulário preenchido 

pelos alunos, assim como pelos documentos exigidos no momento da inscrição 

(comprovantes de renda familiar, documentos de identificação, comprovantes de despesas, 

entre outros). O resultado obtido passou ainda sob o crivo da supervisora de estágio 

professora Ângela Maria Teixeira e, posteriormente, foi apresentado aos estudantes em uma 

reunião em abril de 2005, enfocando a validade e a confiabilidade dos dados fornecidos pelos 

alunos em consonância com a análise sistêmica (Relatório, 2005, p. 7).  

Durante as entrevistas de acompanhamento realizadas, algumas sugestões foram 

apresentadas pelos bolsistas, a saber; 

- Trabalhar com os professores e consultar mais os alunos; 
- Que os coordenadores/orientadores fossem mais flexíveis em época de 

provas, férias e semana do aluno; 
- Fazer reuniões com os coordenadores/docentes/orientadores para definirem 

as vagas resultando em um encaminhamento o mais rápido do bolsista para 
a prestação de serviço; 

- Diminuição da carga horária de trabalho; 
- Verificação da veracidade dos dados, com a verificação a domicilio dos 

candidatos a bolsa; 
- Criar bolsa alimentação e moradia; 
- Continuar os acompanhamentos dos bolsistas; 
- Comparar os documentos de candidatos irmãos; 
- Ampliar a divulgação dos trabalhos realizados pela CAE/PRG; 
- Incluir no questionário a possibilidade de trabalho no cursinho assistencial; 
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- Que a bolsa seja paga no dia acordado, para evitar despesas com juros. 
(Relatório Programa Garanta um Futuro 2005, sem paginação). 

 
Interessante é verificar, nessas exposições dos alunos, o desejo de vincular a 

contrapartida a algum trabalho diretamente relacionado às atividades acadêmicas, de forma a 

obter melhor proveito no que tange ao rendimento acadêmico. A solicitação de redução da 

carga horária também demonstra que a contrapartida na forma de trabalho sobrecarregava o 

aluno. A bolsa moradia e a bolsa alimentação aparecem como demanda. 

Foi também em 2005 que se consolidou o “Termo de permissão de uso para fins de 

exploração exclusiva de serviços de lanchonete/refeitório no Campus da UNIFEI”. Esse termo 

viria a ser um facilitador no processo de efetivação da concessão da bolsa alimentação 

vinculada ao programa de assistência estudantil anos mais tarde. Esse termo foi assinado em 

20 de abril do citado ano e consistia na permissão de uso do espaço situado no campus 

universitário da UNIFEI em Itajubá tendo por  

[...] finalidade transformar o espaço especificado na Cláusula Primeiro em 
Laboratório, oferecendo aos alunos de graduação, preferencialmente os 
integrantes dos cursos de Administração e de Engenharia de Produção, a 
oportunidade de aplicar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula e 
ampliar os conhecimentos específicos das áreas de empreendedorismo e de 
gestão, como atividades de campo que fazem parte do processo pedagógico 
da UNIFEI (Permissão de uso nº001/2005). 

Em 2006, a sistemática dos programas continuou sem grandes alterações. O 

Restaurante Universitário – R.A. – tornou-se um dos campos em que o aluno poderia 

desenvolver seu trabalho, cumprindo com a contrapartida exigida pelos programas. O R.A. 

possuía, nesse momento, 19 funcionários, sendo que 10 deles eram alunos da universidade. 

De acordo com dados fornecidos à CAE pelo R.A. esses alunos estavam distribuídos entre os 

seguintes regimes de atividade: 

- Bolsistas pela universidade: aluno remunerado pela universidade e 
presta duas horas de serviços diários no R.A. para cumprir bolsa; 

- Funcionários alunos: são alunos filiados ao D.A. que trabalham 4 horas 
diárias com remuneração de R$ 150,00 à R$ 260,00 conforme atividade 
prestada; 

- Auxílio alimentação: alunos que trabalham cerca de uma hora diária 
pelo direito de fazer uma refeição e levar um marmitex para casa. Esse tipo 
de prestação é para auxiliar os alunos mais carentes. Obs, os preços dos 
almoços e marmitex dariam, a cada 20 dias, o valor de R$ 170,00. 

Os alunos “bolsistas pela universidade” teriam vínculo com os programas PBT e PGF, 

e os “funcionários alunos” e o “auxílio alimentação” eram ações desenvolvidas pelo próprio 
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R.A. sem interferência da CAE. Dessa forma, pode se verificar que, desde sua criação, o R.A. 

incorporou a ideia da contrapartida para concessão “de auxílio alimentação” para os alunos 

carentes, a mesma ideia equivocada que permeava os outros dois programas, de que a não 

exigência de contrapartida acarretaria em ação assistencialista. 

No ano de 2006, os Programas Bolsa Trabalho e o Garanta um Futuro continuaram 

ofertando bolsas aos alunos da UNIFEI. Os procedimentos de seleção e análise foram 

idênticos ao do ano anterior. Cento e oito estudantes se inscreveram no processo de seleção do 

programa de assistência estudantil, porém somente 50 alunos receberam as bolsas nesse ano, 

sendo 20 alunos contemplados pelo PGF e 30 estudantes pelo PBT. Abaixo estão alguns 

dados explicitados no Relatório Anual do PGF e PBT de 2006: 

- 19 alunos estavam no segundo ano do curso; 16 estavam no primeiro ano; 9 

estudantes estavam no terceiro ano do curso; 6 no quarto ano; 

- Os estudantes selecionados se distribuíam entre os Cursos de Administração, Ciência 

da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Computação, Engenharia Hídrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Física 

Bacharelado e Física Licenciatura; 

- 22 alunos são de Itajubá e 28 de outras cidades; 

- 80% dos alunos nunca receberam outra bolsa na UNIFEI e 20% em algum momento 

da graduação receberam bolsa da UNIFEI; 

- 58% das famílias dos alunos residem em outra cidade e 42% residem em Itajubá; 

- 44% dos alunos moram com a família, 41% em república, 6% em casa de parentes, 

4% moram em pensão e 5% residem sozinho; 

- 59% dos alunos fazem curso integral e 41% estudam no período noturno; 

- 72% dos estudantes são do sexo masculino e 28% do sexo feminino; 

Outro dado bastante interessante trazido pelo Relatório do PGF e PBT no ano de 2006 

é referente ao desempenho acadêmico, em que o coeficiente anual dos bolsistas mostra que 

24% dos alunos tinham um coeficiente entre 0 a 24; 34% possuíam um coeficiente de 25 a 49; 

29% de 50 a 74; e 13% tinham um coeficiente anual de 75 a 100.  

Em 2007, o PGF concedeu bolsas a 20 alunos e o PBT concedeu bolsas a 25 alunos. 

Inscreveram-se no processo 110 alunos na UNIFEI, sendo contemplados, no total, 45 

estudantes. O valor das bolsas nesse ano era ainda de R$ 247,00. Não foram encontradas, 

durante o levantamento de dados, informações mais detalhadas sobre esse período. Em 2007, 

o PNAES foi instituído enquanto política social assistencial nacional e a UNIFEI passou a 

contar com verba específica destinada à assistência estudantil, mas ainda pôde contar com o 
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apoio do PGF. Com a implantação dessa política de assistência aos estudantes, regras, 

critérios, possibilidades foram instituídos e toda ação nessa área passou a ser norteada por 

legislação nacional. A tentativa de padronizar e respaldar as ações nessa área nas IFES, 

considerando também as particularidades de cada região, resultou em muitas dúvidas. Nos 

espaços em que a discussão sobre o programa se faz possível, como, por exemplo, no Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – FONAPRACE – tem sido 

levantados questionamentos e construídas ações de forma a possibilitar melhores resultados 

para os lados envolvidos: melhor uso da verba com melhores impactos nas vidas dos 

assistidos. Dentro de suas limitações, a UNIFEI tenta acompanhar o fluxo imposto pelo 

PNAES. Nesse ano os dados sobre os alunos, na forma pela qual estavam sistematizados no 

ano de 2005 e 2006, não estavam disponibilizados. 

A partir de 2008, com a instituição do PNAES, o governo designou recursos 

específicos para a assistência estudantil, possibilitando a ampliação da concessão de bolsas 

aos graduandos. Dessa forma, durante o ano de 2008 o PGF conviveu com o PNAES, 

concedendo bolsas no valor de R$ 247,00 cada uma. O relatório anual do PGF de 2008 

explicita ainda que cerca de 80% das bolsas foram pagas com recursos do PNAES e 20% com 

recursos do PGF. No referido ano, 140 alunos se inscreveram junto à Coordenação de 

Assistência Estudantil – CAE – solicitando as bolsas ofertadas e quase a totalidade desses 

alunos receberam bolsas. 

Segundo o relatório do PGF 2008, foi a partir do PNAES que a UNIFEI pôde conceder 

outras modalidades de bolsas, ou seja, além da bolsa auxílio, foram concedidas também 

bolsas alimentação e de cursos de línguas estrangeiras. Interessante é a análise comparativa 

expressa no referido relatório ao afirmar que  

Pesquisas realizadas sobre o perfil socioeconômico dos estudantes de 
graduação das instituições federais (1997 e 2004) demonstraram que aqueles 
indivíduos oriundos de escolas públicas, apesar de terem conseguido entrar 
em uma Universidade Pública, enfrentando alto índice de concorrência, tem 
dificuldades de se manter e arcar com as despesas mínimas necessárias com 
os cursos de graduação. Dentre os estudantes analisados 30,7% são oriundos 
de cidades distantes da instituição de ensino além de serem originados de 
famílias que não podem arcar com as despesas de outra moradia para o filho 
na cidade onde ele estudará. Este é exatamente o quadro que deparamos na 
nossa Universidade, quando comparamos os dados destes levantamentos 
com aqueles obtidos dos processos de seleção adotados para os Programas 
Bolsa Trabalho e Garanta um Futuro. 
Estes dados e o que já pudemos obter como resposta dos alunos assistidos 
nestes quatro primeiros anos do Programa Garanta um Futuro, não deixam 
qualquer dúvida de que estamos possibilitando para alguns jovens de baixa 
renda as condições mínimas necessárias para concluir o seu curso e 
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estabelecer uma maior igualdade entre os estudantes das diferentes camadas 
sociais que tem acesso à universidade. (Relatório Programa Garanta um 
Futuro 2008). 

Sendo assim, no ano de 2008 o PNAES é implantado na UNIFEI promovendo o 

aumento do número e das modalidades de bolsas ofertadas. O apoio financeiro destinado a à 

instituição nesse ano foi de R$ 292.903,00. Foi nesse ano que a UNIFEI, por meio da FTS 

idiomas, órgão vinculado à Fundação "Theodomiro Santiago", ofertou bolsas de língua 

estrangeira a 119 alunos, a partir dos recursos do PNAES. Os alunos puderam escolher entre 

os seguintes cursos de línguas: francês, espanhol e inglês. Esse projeto foi desenvolvido em 

apenas um módulo de 70 horas-aula com regularidade semanal, exigindo-se um 

aproveitamento igual ou superior a 70% e uma frequência igual ou superior a 75%. Dos 119 

alunos beneficiados por essa bolsa, 7 foram reprovados por média de aproveitamento 

insuficiente, e 28 foram reprovados por média de frequência insuficiente, totalizando 35 

reprovações. Foi também nesse ano que o processo seletivo para o programa de assistência 

estudantil foi também estendido ao Campus de Itabira, ofertando 10 bolsas trabalho a alunos 

de baixa renda. Treze alunos se inscreveram no processo, mas somente oito foram 

contemplados com as bolsas por se encaixarem nos critérios do programa no período de 

setembro a dezembro de 2008. O valor da bolsa foi fixado em R$ 250,00 para todos os 

bolsistas. Foram ofertadas bolsas a 120 alunos, nas modalidades bolsas alimentação, língua 

estrangeira e bolsa trabalho.  

Em 2009 ocorreu a extinção da Coordenadoria de Assistência Estudantil e a criação da 

Diretoria de Assistência Estudantil – DAE –, passando a ser coordenada pelo pró-reitor 

adjunto de Graduação, professor Dr. Robson Luiz Moreno. A DAE estaria também vinculada 

à Pró-Reitoria de Graduação. Nesse ano, a discussão sobre a questão da contrapartida ganhou 

maior dimensão, levando a uma reformulação do Programa Bolsa Trabalho, e a bolsa 

assistencial passou a ser chamada de Bolsa Auxílio, exigindo também contrapartida, mas não 

mais em forma de atividades laborais. A contrapartida passaria a ser exigida na forma de 

rendimento acadêmico, aprovação em disciplinas, entre outros. Segundo o artigo 5º da Norma 

do Programa Bolsa Auxílio, o aluno bolsista deveria assinar um Termo de Compromisso com 

a UNIFEI, no qual estaria explicitado que a bolsa não implicaria qualquer vínculo 

empregatício entre o estudante e a universidade. Alguns professores defenderam 

enfaticamente a extinção dessa “troca de favores” e, após consulta jurídica, constatou-se que 

realmente a “bolsa trabalho” equivalia a uma relação de estágio. A contrapartida “trabalho” 
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foi extinta, portanto, nesse ano por esse motivo. Os novos critérios de seleção constantes na 

Norma da Bolsa Auxílio traziam a seguinte redação: 

Art. 7º O aluno, ao se candidatar ao processo do Programa Bolsa Auxílio, 
além de comprovar a carência financeira através dos documentos exigidos, 
deverá: 
a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da 
UNIFEI. 
b) Ter coeficiente de rendimento geral de no mínimo 50 (cinquenta). 
c) Ter sido aprovado nas disciplinas matriculadas no ano letivo anterior, 
conforme tabela em anexo. 
d) Não receber nenhum outro tipo de bolsa ou monitoria da UNIFEI ou 
outro recurso, conforme consta no § 2º do Art. 2º desta norma. 
Parágrafo único: os itens b e c não se aplicam para os alunos ingressantes no 
primeiro semestre dos cursos. 

A tabela mencionada no artigo 7º da Norma da Bolsa Auxílio pode ser verificada 

abaixo. 

 

Disciplinas cursadas Quantitativo para aprovação 

≥ 7 Nº de disciplinas cursadas - 2 

6 5 

5 4 

4 4 

 

 

A tabela explicita que o aluno matriculado em sete ou mais disciplinas deveria ter 

aprovação em N – 2 disciplinas, sendo N o número total de disciplinas cursadas. Para o aluno 

matriculado em seis disciplinas deveria, obrigatoriamente, ter sido aprovado no ano anterior 

em cinco delas. Para aquele que se matriculou em cinco, deveria ter tido aprovação em quatro 

disciplinas e para aquele que se matriculou em quatro disciplinas deveria ter sido aprovado 

em todas elas para continuar tendo o direito a receber a bolsa. Verifica-se aqui a exigência 

também de contrapartidas para a concessão da bolsa auxílio, e critérios rígidos de seleção. A 

distorção sobre a função da assistência estudantil continua permeando as decisões dos 

gestores, na sua maioria professores engenheiros. Outra análise possível de ser feita é que, se 

considerarmos os dados de 2007 referentes ao desempenho acadêmico dos alunos (24% dos 

alunos tinham um coeficiente entre 0 a 24; 34% possuíam um coeficiente de 25 a 49; 29% de 

50 a 74; e 13% tinham um coeficiente anual de 75 a 100), temos que somente 42% dos alunos 

carentes teriam acesso à bolsa nos parâmetros estabelecidos por essa Norma. Penso que esses 
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critérios não promovem um maior estímulo à dedicação aos estudos. Eles, na realidade, 

promovem a exclusão de alunos que precisam tanto do apoio pedagógico e psicológico quanto 

do econômico. 

Em 2009 os recursos destinados ao PNAES da UNIFEI pelo MEC foram de 

aproximadamente 700 mil reais. Nesse ano foram concedidas bolsas auxílio moradia para 150 

alunos, auxílio alimentação a 190 estudantes e o curso de línguas nesse ano foi ofertado a 55 

alunos. No Relatório Anual emitido pela DAE está explicitado que os programas de 

assistência estudantil da UNIFEI são: 

1) Auxílio Alimentação: cada aluno se alimentou com consumo de até 
R$ 12,00 por dia, divididos em dois lanches e um almoço. O consumo por 
aluno foi variável dentro do limite diário, e a nota fiscal emitida pelo 
restaurante dependeu do valor consumido por aluno, que foi variável, e do 
número de alunos que compareceu ao restaurante. 
2) Bolsa Auxílio Permanência: beneficiados 150 alunos com bolsa de R$ 
250,00 por mês. Estes alunos receberam 9 bolsas relativas aos meses de abril 
a dezembro de 2009. 
3) Curso de Línguas: foram beneficiados 12 alunos com curso de inglês 
no nível básico para pessoas que não dominavam nenhum conhecimento de 
língua inglesa, 16 alunos com curso de inglês em nível intermediário, 15 
alunos com curso de inglês em nível avançado, 5 alunos com curso de 
espanhol e 7 alunos com curso de francês (Relatório anual do Programa de 
Assistência Estudantil da UNIFEI- 2008-2009). 

Verifica-se que, apesar de a nova composição gestora ter extinguido a contrapartida 

em forma de trabalho, a essência ideológica continua sendo a mesma que permeou a 

assistência estudantil na UNIFEI desde sua criação, pois se continua exigindo alguma 

contrapartida para algo que é de direito. Constata-se que, apesar da mudança ocorrida, 

continuou havendo distorções acerca da função da assistência estudantil. 

No ano seguinte, em 2010, o programa passou a ser coordenado pelo professor Dr. 

Agenor Pina. O Programa, nesse ano, recebeu aproximadamente R$ 1.100 000,00 e teve 470 

inscrições de estudantes dos Campi de Itajubá e Itabira. Dessa quantidade de inscritos, 170 

alunos foram selecionados para receberem a bolsa auxílio moradia no valor de R$ 350,00, 

mas três deles foram desligados, num primeiro momento, do programa por solicitação do 

próprio aluno ou porque não cumpriram as regras estabelecidas no edital de seleção para 

ingresso no programa de assistência estudantil – 2010. No decorrer do ano outros alunos 

foram também desligados, alguns por não atenderem aos critérios de rendimento acadêmico e 

de aprovações em disciplinas. O auxílio alimentação foi concedido a 200 alunos, e essa bolsa 

tinha o valor de R$ 14,00 ao dia. O relatório do Programa de Assistência Estudantil − 2010 –, 

afirma ainda que 100 alunos receberam bolsa língua estrangeira. Uma questão interessante 
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trazida no relatório anual de 2010 é a indicação dos principais problemas percebidos pela 

equipe gestora, e que estão contidos no trecho abaixo. 

O programa de Assistência Estudantil na UNIFEI é muito novo. Isso faz com 
que muitas coisas ainda estejam sendo realizadas e descobertas. O principal 
ponto que deve ser destacado aqui é a falta de estrutura da Assistência 
Estudantil na UNIFEI. Para que seja possível desenvolver um trabalho mais 
condizente com as ações do PNAES, é necessário que a universidade forme 
um grupo de profissionais que estejam envolvidos com essa área. Talvez a 
UNIFEI seja uma das únicas universidades federais que não possui uma 
estrutura própria para a assistência estudantil. Isso acarreta diversos 
problemas para o bom andamento do programa e inviabiliza a 
implementação das outras ações descritas no PNAES. 
Um aspecto importante dessa falta de estrutura é o acompanhamento do 
desempenho dos alunos contemplados pelos benefícios. Apesar de alguns 
alunos terem sido desligados do programa pelo não cumprimento das 
normas, acredito que um acompanhamento mais direto possa evitar esse tipo 
de atitude. A atuação deve ter o caráter educativo e não, como foi feito nesse 
período, punitivo. Para o ano de 2011, está planejada uma ação mais 
afirmativa no acompanhamento dos estudantes beneficiados. Esse trabalho 
será realizado pela diretoria de Assistência Estudantil em Itajubá e pelo 
Núcleo Pedagógico no campus de Itabira.  
O processo de seleção dos alunos está sendo realizada pelas assistentes 
sociais da UNIFEI (são duas profissionais). Elas, além dessa atividade no 
início do ano, são profissionais voltadas para o atendimento dos servidores 
da UNIFEI e, por isso, não podem ficar o ano todo trabalhando com a 
assistência estudantil (Relatório Anual do Programa de Assistência 
Estudantil da UNIFEI- 2010-2011). 
Como em todas as universidades federais, a validação da dependência 
socioeconômica dos estudantes não é uma tarefa trivial. Além da análise 
documental, que por si só está sujeitas a muitas falhas, é necessário que os 
selecionados passem por um processo de entrevista e que visitas in loco 
sejam realizadas (Relatório Anual do Programa de Assistência Estudantil da 
UNIFEI- 2010-2011).  

O trecho extraído do relatório anual de 2010 é resultado de debates com os 

profissionais e gestores envolvidos no processo, assim como de reflexões possíveis após ter 

ocorrido a participação em eventos do FONOPRACE. Fica clara a preocupação do diretor da 

DAE (Prof. Dr. Agenor Pina) em constituir uma equipe multidisciplinar. 

No ano de 2011, último ano a ser analisado nesta pesquisa, três modalidades de bolsas 

foram ofertadas (bolsa moradia, auxílio alimentação e curso de línguas), mas somente duas 

foram efetivadas (bolsa moradia e auxílio alimentação). Nesse momento, a DAE criou a 

Norma do Programa Auxílio Alimentação e solicitou ao Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Administração − CEPEAd – a alteração da Norma do Programa Bolsa 

Auxílio, a qual passou a ser chamada de Bolsa Moradia. Nessa Norma, a redação dos critérios 

de seleção sofreu alteração, sendo redigida da seguinte maneira: 
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Art. 7º O aluno, ao se candidatar ao processo do PBM, além de comprovar 
carência financeira através dos documentos e requisitos exigidos, deverá: 
- Possuir renda familiar per capita não excedente a 1,5 salários mínimo 
nacional; 
- Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial regular 
na UNIFEI; 
- Preencher questionário socioeconômico; 
- Obedecer aos prazos divulgados; 
- Não receber nenhum outro tipo de bolsa ou monitoria da UNIFEI ou outro 
recurso. 
Parágrafo único: Os alunos veteranos, que já recebem a Bolsa Moradia, 
deverão apresentar histórico escolar do período anterior. 

Verifica-se que, nessa Norma, não consta mais as exigências de se ter coeficiente de 

rendimento geral de no mínimo cinquenta, nem tampouco a exigência de ter sido aprovado em 

número determinado de disciplinas. Mesmo assim, porém, no parágrafo único é explicitado 

que os alunos deverão apresentar histórico escolar do período anterior, não ficando claro, em 

nenhum outro artigo, qual a forma de análise desse documento (histórico escolar). O artigo 9º 

afirma que compete à Diretoria de Assistência Estudantil “[...] estabelecer os critérios do 

PBM, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes da UNIFEI”. 

De acordo com o artigo 11 da Norma da Bolsa Moradia, a suspensão dessa 

modalidade de bolsa poderá acontecer nas seguintes situações: por solicitação do próprio 

bolsista; por desrespeito a qualquer servidor da UNIFEI; pelo uso de métodos ilícitos dentro 

da instituição; por faltar sem justificativas às reuniões e/ou convocações feitas pela DAE; por 

não cumprir os critérios de permanência no Programa; por abandono do curso ou trancamento 

da matrícula; por desligamento da UNIFEI. Uma questão interessante e que merece ser 

ressaltada é que esse artigo traz que a suspensão poderá acontecer “pelo não cumprimento os 

critérios de permanência no Programa”, porém, na Norma não há qualquer menção sobre 

quais são os critérios de permanência. Esses critérios estão expressos em outro documento, no 

artigo 9º do Edital do Programa de Assistência Estudantil da UNIFEI – 2011 –, exigindo que 

o aluno esteja matriculado em pelo menos quatro disciplinas e que seja aprovado em pelo 

menos quatro disciplinas no semestre letivo no qual tenha recebido a bolsa. 

Como foi possível verificar neste estudo, inicialmente o programa de assistência 

estudantil nas universidades não era normatizado por documento nacional, tendo isso 

acontecido somente em 2007. A partir desse instante, os critérios de seleção usados no 

Programa de Assistência Estudantil da UNIFEI passaram a seguir o estabelecido no Decreto 

do PNAES, além das normas internas. Em 2011, a Norma da Bolsa Moradia, o Edital de 

seleção para ingresso no programa de assistência estudantil da UNIFEI, assim como naqueles 
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utilizados pelas assistentes sociais passaram a compor o conjunto de critérios capazes de 

classificar as prioridades de necessidades dos inscritos no programa. 

Os critérios estabelecidos pelo PNAES, e que devem ser observados no processo 

seletivo, são: 

• artigo 3º do Decreto nº 7.234/2010: esse artigo deixa explícito que o PNAES 

deve ser implementado visando o atendimento dos graduandos dos cursos 

presenciais das IFES. 

• artigo 5º do Decreto nº 7.234/2010: “[...] serão atendidos no âmbito do PNAES 

prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou 

com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo 

de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior”. 

 

Os critérios estabelecidos pela Norma sobre o Programa Auxílio Alimentação da 

UNIFEI (Resolução nº 22, de 24/2/2011), encontram-se expressos em especial no artigo 6º 

que afirma que, ao se candidatar ao processo de seleção, o aluno deve comprovar carência 

financeira por meio de documentos e requisitos exigidos, preencher questionário 

socioeconômico, obedecer aos prazos divulgados. Ratifica, ainda, que a renda per capita 

familiar não deverá ultrapassar o valor de 1,5 salários mínimos e que deverá estar matriculado 

em curso de graduação na modalidade presencial na UNIFEI. O parágrafo único desse artigo 

cita que “[...] os alunos veteranos, que já recebem o Auxílio Alimentação, deverão apresentar 

histórico escolar do período anterior”. 

Os critérios estabelecidos pela Norma sobre o Programa Bolsa Moradia da UNIFEI 

(Resolução nº 21, de 24/2/2011) são expressos nos seguintes artigos: 

• O parágrafo 1º do artigo 2º desta Norma explicita que “[...] podem ser bolsistas 

alunos dos cursos de Graduação, regularmente matriculados e que não 

recebam nenhum outro tipo de bolsa ou monitoria da UNIFEI”. 

• O parágrafo 2º do artigo 2º da mesma Norma cita que os alunos que tenham 

alguma outra renda, não oriunda da UNIFEI, como bolsas de estágio, de 

instituições de fomento, auxílios de embaixadas ou do Ministério das Relações 

Exteriores, também não terão direito à Bolsa Moradia. 

• O artigo 7º explicita que o aluno deverá apresentar documentos e requisitos 

exigidos no edital, possuir renda per capita familiar inferior a 1,5 salários 

mínimos, estar matriculado em curso de graduação presencial regular, 



170 

 

preencher questionário socioeconômico, obedecer aos prazos divulgados, não 

receber nenhum outro tipo de bolsa ou monitoria da UNIFEI ou outro recurso. 

O parágrafo único desse artigo cita que “[...]. os alunos veteranos, que já 

recebem a Bolsa Moradia, deverão apresentar histórico escolar do período 

anterior”. 

• O artigo 11 fala da suspensão da bolsa nas seguintes situações: por requisição 

do bolsista; por desrespeitar servidores da UNIFEI ou por agir ilicitamente 

nesta instituição; por não comparecer às reuniões e/ou convocações realizadas 

pela Diretoria de Assistência Estudantil (sem justificativa); pelo não 

cumprimento dos critérios de permanência no Programa; por abandono do 

curso; desligamento da UNIFEI; trancamento de matrícula. 

• O artigo 13 fala que os alunos matriculados nos semestres iniciais terão 

prioridade na seleção. 

Sendo assim, durante o processo de seleção, a classificação dos alunos é norteada 

pelos critérios supracitados e também por alguns outros critérios de “classificação” de forma a 

efetivar um processo mais justo. As condições consideradas são: 

1. Recebimento de benefício do governo (bolsa Família, Benefício de Prestação 

Continuada - BPC); 

2. Residência da família em outra cidade; 

3. Possui gastos médicos permanentes; 

4. Residência familiar alugada (em outra cidade); 

5. Residência alugada; 

6. Outras situações que são colocadas e consideradas pela equipe. 

No ano de 2011, foram ofertadas duas modalidades de bolsas: Bolsa Moradia e 

Auxílio Alimentação. Segundo o Relatório anual do Programa de Assistência Estudantil – 

2011 –, a oferta dessas bolsas foi necessária porque a UNIFEI não oferece moradia estudantil 

e também não possui um restaurante universitário. Foram realizadas aproximadamente 600 

inscrições (entre os Campi de Itajubá e Itabira), sendo que foram selecionados, nesse ano, 240 

alunos que receberam bolsa auxílio moradia no valor de R$ 350,00 e também 200 alunos que 

receberam o auxílio alimentação no valor de R$ 14,00 ao dia. É importante ressaltar que o 

restaurante acadêmico – R.A. da UNIFEI funciona somente de segunda- a sexta-feira, sendo 

que sábado e domingo os alunos não têm a alimentação garantida. O Relatório Anual de 2011 
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traz ainda informações de que alunos foram desligados durante o ano por não cumprirem as 

regras estabelecidas no edital de seleção para ingresso no programa de assistência estudantil 

2011, possibilitando a inserção de outros alunos no programa no decorrer do ano.  

Quanto ao auxílio alimentação, os alunos de Itabira não recebiam essa modalidade de 

bolsa até o segundo semestre de 2011. Em setembro do referido ano, a DAE passou a 

conceder o auxílio alimentação no valor de R$ 200,00 aos alunos de Itabira, pois naquele 

Campus não há restaurante no formato do laboratório RA, nem tampouco restaurante 

universitário. Nesse ano, o recurso disponibilizado para o PAE foi um montante no valor de 

R$ 1.306.849,00. Desse valor foram utilizados R$ 1.295.000,00. O número de inscrições em 

2011 para o processo seletivo foi de aproximadamente 750 alunos.  

No Relatório Anual de 2011 outra sugestão foi apontada pelo diretor da Assistência 

Estudantil, como pode ser verificado no trecho abaixo:  

A UNIFEI precisa passar a outro patamar na Assistência Estudantil. É 
necessária, com certa urgência, a implantação em seus campi de restaurante 
subsidiado pela universidade e, posteriormente, a criação de residência 
estudantil. Essas medidas ajudarão a diminuir muitos casos de evasão hoje 
existentes (Relatório Anual do Programa de Assistência Estudantil da 
UNIFEI- 2010 -2011). 

A partir dos dados supraexpostos, foi possível verificar o desenvolvimento da 

assistência estudantil na UNIFEI, da incipiente oferta de bolsas até o processo seletivo que 

hoje conta com aproximadamente 700 inscrições. Interessante é observar que os primeiros 

anos contavam com uma equipe composta por uma psicóloga e sete estagiárias de psicologia 

que efetuavam a análise socioeconômica dos alunos. Com o passar dos anos, a equipe não se 

recompôs, e o número de inscritos, assim como o de selecionados, aumentou muito. Em 2005 

foram menos de 100 inscritos no processo e em 2011 aproximadamente 700; em 2005 foram 

ofertadas 45 e em 2011 ofertou-se 240 bolsas moradia e 200 auxílio alimentação. Houve um 

alto crescimento da demanda e oferta, porém a equipe não acompanhou o processo de 

crescimento, aliás nem tampouco foi estruturada, considerando que era composta somente por 

uma coordenadora e estagiárias num primeiro momento e continua hoje com composição de 

um profissional: o diretor, somente. 

Apesar de não estar discriminado nem na portaria e nem no decreto que instituem o 

PNAES, é de suma importância instituir equipes multidisciplinares que atuem no referido 

programa. Tanto é que, no FONAPRACE, essa questão vem sendo discutida com a finalidade 

de que cada instituição disponibilize profissionais de diferentes áreas, para que constituam 

equipes voltadas plenamente ao acompanhamento dos graduandos. A equipe que atua na 
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assistência estudantil pode ser formada por psicólogos, assistentes sociais, médicos, 

pedagogos, nutricionistas, entre outros. A equipe multidisciplinar pode promover uma análise 

criteriosa no processo seletivo e também possibilitar melhores ações e condições de 

permanência dos estudantes de baixa renda, já que a assistência estudantil não implica 

somente a oferta de bolsas, mas, sim, o apoio psicopedagógico, entre outras ações. No Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (2001, p. 17), documento elaborado pelo MEC, 

FONAPRACE e ANDIFES, está explicitada a necessidade de pessoal para compor equipes 

multidisciplinares nas IFES:  

A elaboração e implementação de programas vinculados à assistência 
estudantil no âmbito das IFES está relacionada ao trabalho integrado de 
profissionais em atuação nas diversas áreas do conhecimento. É fundamental 
que se envide todos os esforços no sentido de garantir a formação de equipes 
multidisciplinares e interdisciplinares que tenham como atribuição a 
construção e a execução dos programas de assistência estudantil que 
envolvem, dentre outros aspectos, avaliações de cunho social e econômico. 
Nesse sentido, faz-se premente a autorização de vagas para realização de 
concursos públicos de servidores técnico-administrativos, a exemplo de 
assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, dentre outros, atendendo as 
especificidades de cada região e instituição. Além desses cargos, é urgente a 
revisão de alguns cargos extintos que estão diretamente relacionados à 
viabilização de alguns programas de assistência aos estudantes, podemos 
citar como exemplo o cargo de cozinheiro. 

Nesse contexto, considerando minha experiência profissional e também as 

dificuldades encontradas na UNIFEI no que tange à minha atuação, convém expor o 

importante papel do assistente social na assistência estudantil, pois é ele o profissional que 

fará a leitura da realidade do assistido para a concessão das bolsas, contribuindo, dessa forma, 

para a redução da desigualdade social e para a efetivação de um processo cidadão e 

democrático. Ratifica-se que na UNIFEI ocorre uma real incompreensão acerca da função do 

assistente social, em especial no programa de assistência estudantil. O assistente social é, na 

assistência estudantil, o profissional responsável pela leitura social (estudo socioeconômico) 

dos graduandos de forma a possibilitar a concessão de benefícios aos mais carentes 

financeiramente. O estudo socioeconômico é uma ação de competência desse profissional, 

sendo respaldada pelo item XI, artigo 4º da Lei Federal nº 8.662/1993, o qual cita que 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social:  

[...] XI - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta 

e indireta, empresas privadas e outras entidades.  
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Considerando que Fávero25 (2004 apud MIOTO, 2009) cita que o estudo 

socioeconômico tem por finalidade conhecer com profundidade e com criticidade as 

expressões da questão social das quais o indivíduo é peça integrante, tem-se que o assistente 

social é um profissional fundamental na equipe que compõe o programa de assistência 

estudantil. Mioto (2009) explicita que o estudo socioeconômico realizado hoje pelo Serviço 

Social tem respaldo na teoria social de Marx, sendo apreendido como instrumento para a 

consolidação da cidadania.   

Considerando que o assistente social é um profissional que se posiciona em favor da 

justiça e da equidade social, é possível entender que um dos campos de atuação do assistente 

social é junto à assistência estudantil e que esse profissional tem muito a contribuir na 

implementação do PNAES. 

 

 

3.2.2 Análise dos dados: o discurso dos gestores 

 

Neste momento serão trazidas à luz da reflexão as falas dos entrevistados nesta 

pesquisa. São eles: a servidora técnico-administrativa e ex-coordenadora da CAE, Eliza 

Regina Fonseca; o professor Me. José Alberto Ferreira Filho, pró-reitor de Administração; o 

professor Dr. Agenor Pina, diretor da Assistência Estudantil; o engenheiro Rubens Pinheiro, 

presidente do Programa Garanta um Futuro; o professor Dr. Alexandre Augusto Barbosa, pró-

reitor de Graduação; o professor Dr. Robson Luiz Moreno, pró-reitor adjunto de Graduação e 

ex-diretor da Assistência Estudantil; a professora. Dra. Rita de Cássia Magalhães Trindade 

Stano, ex-pró-reitora adjunta de Graduação. Como mencionado anteriormente, havia a 

intenção de realizar entrevista também com o reitor da instituição, professor Dr. Renato de 

Aquino Faria Nunes e com o ex-pró-reitor de Graduação, professor Dr. Luiz Fernando 

Valadão Flôres, porém não foi possível realizá-las por indisponibilidade de horário dos 

convidados. 

O roteiro de entrevista (Apêndice1) foi composto por 15 perguntas, e aplicado aos 

gestores participantes desta pesquisa. A partir das perguntas buscou-se apreender a concepção 

                                                           
25 FÁVERO, E. T. O. Estudo social: fundamentos e particularidades de sua construção na área 

judiciária. In: Conselho Federal de Serviço Social (org.). O estudo social em perícias, laudos e 
pareceres técnicos: contribuição para o debate no judiciário, penitenciário e previdência social. São 
Paulo: Cortez, 2004.  p. 9-47. 
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de cada um deles sobre a política de assistência estudantil, assim como sobre a efetividade e 

função dela; buscou-se averiguar o processo histórico e remeter os entrevistados à reflexão 

sobre o desenvolvimento e a estruturação dessa política na UNIFEI, buscando respostas que 

viessem ao encontro da proposta desta pesquisa. O que se pôde perceber é que, sobre a maior 

parte dos temas houve consenso entre a maioria dos entrevistados, isso não implicando que as 

opiniões sejam as mais acertadas, as mais viáveis, as mais tecnicamente embasadas. 

Sobre a opinião dos entrevistados em relação à Política de Assistência Estudantil, foi 

possível obter as falas abaixo, acreditando-se que elas possam refletir a ideologia que permeia 

a estruturação desse programa na UNIFEI:  

Eu acho que a Política de Assistência Estudantil é muito importante porque 
ela é responsável por prover meios para que alunos de baixa renda consigam 
se manter na universidade, principalmente aqueles que vêm de fora e não 
têm condições de se sustentarem na cidade, longe, porque os pais têm um 
salário muito baixo. Então, a importância é uma Política, Plano de Governo 
que deve passar a ser um Plano de Estado e não apenas de Governo tal a 
importância que ela tem. Não podemos mais ficar nessa situação que nós 
vemos aqui na UNIFEI de um programa vinculado a um Governo, ela tem 
que ser de Estado. Isso aí não pode mais ter retrocesso, essa Política de 
Assistência Estudantil. Ela deve procurar meios para crescer, se desenvolver 
cada vez mais (AGENOR PINA). 
 
...a política eu acho que é uma forma de permitir o acesso do aluno, 
principalmente daquele que não tem condição de frequentar o ensino 
superior que ainda é elitizado e não está preparado para viver sem o trabalho, 
onde o trabalho dele e o sustento da família. As universidades privadas elas 
têm seus cursos programados para que o aluno possa trabalhar, ter o sustento 
familiar e ainda pagar o curso apesar da baixa qualidade de algumas delas. 
Mas a universidade pública, ela não tem essa formatação. Ela... são cursos 
com aulas em períodos, praticamente períodos integrais na sua maioria. E o 
aluno para poder estudar vai abrir mão de colocar dinheiro em casa, mas 
pelo menos ele vai ter condições de se manter no dia a dia na universidade. 
Então, eu acho ela importante nesse aspecto, de você permitir que esse aluno 
possa frequentar, que ele vai ter deslocamento, ele vai ter alimentação, 
moradia (JOSÉ ALBERTO FERREIRA FILHO). 
 
De uma forma geral, eu acho a política de assistência estudantil um 
mecanismo para tentar chegar ao aluno carente. É uma forma de minimizar 
problema de distribuição de renda e de tornar público, real o acesso a todos à 
universidade, independente da situação financeira. Se certa pessoa tem uma 
competência ela deve continuar o seu estudo. Eu acho uma forma 
interessante. Não acho que deveria ser uma política a longo prazo. Poderia 
ser, agir com outras políticas, para poder resolver o problema de renda, mas 
como no nosso país tudo acontece, precisa ter alguma coisa para garantir o 
direito de acesso à universidade a todos, então, é uma política interessante 
(ROBSON MORENO). 
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A fala do diretor da Assistência Estudantil da UNIFEI, professor Agenor Pina, 

demonstra exatamente a importância socioeconômica dessa bolsa, afirmando também a 

necessidade de sua manutenção e crescimento de forma a beneficiar mais alunos. Somado a 

isso, o professor José Alberto Ferreira Filho, pró-reitor de Administração, entendendo que o 

acesso à universidade pública ainda é elitizado, acredita que o programa de assistência 

estudantil é capaz de proporcionar ao aluno que precisaria trabalhar para se manter no curso, e 

também sustentar sua família, uma possibilidade de desenvolver o curso em dedicação 

exclusiva. O pró-reitor adjunto de Graduação e ex-diretor da Assistência Estudantil, professor 

Robson Moreno, entende que a assistência estudantil não deveria ser uma política em longo 

prazo. Ele acredita que o governo deveria implementar ações de forma a promover uma 

redistribuição de renda que possibilitasse acesso ao ensino superior a todos os estudantes, 

independente da condição financeira.  

Sendo assim, a partir da análise dessas falas, verificou-se que todos os entrevistados 

têm algum conhecimento sobre a política de assistência estudantil, porém nem todos a 

conhecem com profundidade, de forma a entender sua real função, objetivo ou o porquê de 

sua existência, seu processo histórico em nível nacional ou mesmo na UNIFEI. Ratifica-se, 

portanto, que o objetivo dessa política é garantir a permanência de alunos de baixa renda no 

ensino superior público, e seu papel, ou seja, sua função é de possibilitar maior inclusão social 

e consequente redução da desigualdade social, assim como garantir o direito de conclusão de 

um curso de graduação (o “direito ao ensino superior” nos moldes postos pela CF de 1988 e 

debatido no capítulo anterior), ainda que em longo prazo. No decorrer da análise será possível 

constatar que raramente a assistência estudantil aparece, nos discursos dos entrevistados, 

enquanto direito do aluno, em especial quando se falar da contrapartida exigida na concessão 

das bolsas. 

Sobre a efetividade dessa política, os entrevistados contribuíram com as seguintes 

falas: 

Não sei se dá para mensurar, mas a assistência estudantil ela é uma política 
necessária. E se não há efetividade, muitas vezes, é por falta talvez até de 
experiência dos órgãos que se responsabilizam por essa política em cada 
unidade universitária. Agora, pelo que nós acompanhamos da efetividade 
dessa política, de algumas políticas pequenas, tímidas que nós tivemos aqui 
na UNIFEI, sim houve alguma efetividade porque conseguimos garantir a 
presença do aluno carente, do aluno que se não tivesse essa assistência ele 
não estaria fazendo a universidade. Quer dizer, garantiu a presença dele e 
continuidade de seu estudo. Claro que nós tivemos alguns equívocos, no 
sentido até de caridade, quer dizer, com alguns programas internos aqui, que 
se tornaram meritórios. E não era a questão de atacar a pobreza, mas era a 
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questão de criar a meritocracia, o mérito para que o aluno realmente fosse 
ajudado e tivesse esse suporte financeiro da instituição. Agora, se ela é 
realmente mais ampla e se ela tem um olhar não de caridade, mas um olhar 
de que nós precisamos efetivamente, temos essa obrigação de garantir ao 
aluno desprivilegiado, condições para que ele se mantenha na universidade 
pública uma vez que ele passou, se a gente tiver essa clareza ocorre sim a 
efetividade dessa política estudantil não assistencial, mas uma política de 
incentivo à sua permanência na instituição. Em termos de números nos 
programas que nós já desenvolvemos aqui todos os alunos detectados foram 
ajudados e efetivamente ficaram na universidade. Embora eu questione 
assim: será que nós conseguimos detectar todos? Quantos talvez tenham 
ficado fora de programas que nós desenvolvemos aqui? Não sei. Esses 
números eu acho que ainda falta para instituição. Talvez agora com o 
aumento do número de assistentes sociais dentro da instituição eu imagino 
que seja mais premente e efetivo (RITA STANO). 
 
Ela é efetiva no seguinte sentido: muitos estudantes não teriam condições de 
levar seus estudos a bom tempo sem esse auxílio. [...] muitos deles estão 
abrindo mão de trabalhar, mesmo recebendo uma bolsa menor, para poder se 
dedicar. Então, essa é uma política efetiva porque o objetivo é a manutenção 
do aluno na universidade e ela faz esse papel muito importante. E eu acho 
que ela tem conseguido fazer isso (AGENOR PINA). 
 
A assistência estudantil no âmbito nacional eu acho que é uma política 
efetiva que dá resultados. Não temos os números, mas estamos no caminho 
correto. A gente dá uma ênfase. Não temos uma estrutura muito boa, eu 
repito.  [...] E a UNIFEI eu acho que está indo para o caminho correto em 
função do número de alunos que nós temos. Esses dias eu estava 
comparando o município de Piranguçu. O orçamento do município de 
Piranguçu é uns seis milhões e nós da assistência estudantil aqui, só a 
assistência estudantil, são dois milhões. Então, é um terço do orçamento do 
município de Piranguçu como um todo. Então, não é pouca coisa. Dá para 
atender um número razoável. Nós conseguimos suprir quase toda a demanda 
existente. Dá para suprir, sem problemas. Por enquanto sem problemas 
(ALEXANDRE BARBOSA). 
 
Ela… eu acho que é uma política que garante a manutenção do aluno, com 
um mínimo de condições, porque eu acho que... os valores pagos... nem 
sempre atendem as necessidades totais, mas garantem um mínimo para o 
aluno que está fazendo seu curso. Efetiva seria se ela tivesse eu acho... junto 
com o recurso dado ao aluno todos os recursos para o acompanhamento e o 
trabalho que deve ser realizado no dia a dia. Mas ela prevê apenas as bolsas 
para os alunos. E embora a gente possa contratar serviços, mas por outro 
lado a lei não permite que a gente ponha no quadro profissionais 
terceirizados para executar tarefas que um profissional concursado 
executaria, então, eu acho que falta um pouco de leis que garantam a 
implantação total da assistência estudantil. Por enquanto ela para mim é um 
band-aid. Ela resolve o problema de fornecimento de bolsa para os alunos. 
Grandes universidades, que tem além dessa verba, mais recursos colocados 
na assistência estudantil, dão uma assistência muito melhor da que q que nós 
fazemos. Então, eu acho que nesse aspecto ela não é efetiva. Ela deveria 
garantir que pequenas universidades sem estrutura também tivessem as 
mesmas condições que grandes universidades, como a Universidade Federal 
de Viçosa. Que além de, suponho, não sei se são esses números, cinco 
milhões ganhados do governo, põe sete milhões da verba própria. Ela, 
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Viçosa, põe mais verba própria do que a verba que recebe do governo. 
Então, aí eu acho que a gente teria uma política efetiva, mas ela tem seu 
mérito. Traz resultado para a vida acadêmica dos alunos? No sentido de 
garantir a permanência deles, mas também o programa não garante 
desempenho, não garante nada porque a gente não tem recursos para esse 
acompanhamento. Então, eu acho que ele garante apenas a permanência 
(ROBSON MORENO). 

O Diretor da Assistência Estudantil da UNIFEI, professor Agenor Pina, acredita que a 

política é efetiva porque possibilita ao aluno deixar as atividades laborais para se dedicar 

exclusivamente ao estudo. Na fala do pró-reitor de Graduação, professor Alexandre Barbosa, 

é possível verificar que a UNIFEI não dispõe de informações sistematizadas sobre questões 

pertinentes à assistência estudantil. Não há um trabalho que vise comparar o desenvolvimento 

desse programa ano a ano, de forma a verificar sua abrangência, efetividade, ou outras 

questões fundamentais para se entender o desenvolvimento dessa ação na UNIFEI. Uma fala 

muito importante foi a trazida pelo professor Robson Moreno, que afirma que a assistência 

estudantil, na forma como vem sendo desenvolvida “é um band-aid”. Com isso ele quer dizer 

que o repasse de recursos financeiros ao aluno implica uma assistência mínima, pois há a 

necessidade de acompanhamento desses alunos de forma a possibilitar, por exemplo, o seu 

melhor rendimento acadêmico. Uma questão muito importante posta pela ex-pró-reitora 

adjunta de Graduação, professora Rita Stano, é que se, em algum momento a assistência 

estudantil não foi efetiva, foi por falta de experiência das IFES, dos setores responsáveis pela 

implementação dela. Ela, porém, acredita também que houve alguma efetividade, 

considerando os alunos assistidos, que tiveram sua permanência garantida. O fato é que, 

desses depoimentos, pode-se extrair que a política de assistência estudantil almeja ser efetiva, 

mas, por questões diversas, tem encontrado barreiras à sua efetividade. 

A função social da política de assistência estudantil pode ser apreendida nas seguintes 

falas dos entrevistados: 

A função social, na minha opinião, da assistência estudantil dentro das 
universidades é exatamente diminuir as desigualdades sociais dentro dessa 
instituição, uma instituição educacional que reproduz as desigualdades da 
sociedade. Quando a gente implanta, ou desenvolve programas de assistência 
estudantil é uma política de ajuste, de ajuste dessas condições desiguais para 
estudar. E com certeza a função da assistência social é exatamente essa, de 
minimizar as desigualdades sociais que existem aqui dentro, provenientes da 
desigualdade social da sociedade como um todo aí (RITA STANO). 

... Eu posso colocar em termos da sociedade como um todo, mas eu vou 
colocar primeiro, você sabe disso, no nível familiar. O que nós tivemos de 
pai e mãe de alunos que vêm aqui falar: “Olha, o meu filho para poder 
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estudar, isso vai ajudar no nosso orçamento familiar, ele se dedica mais, 
etc.” É um fator de congraçamento familiar ali, eu acredito nisso. É um fator 
que faz com que a família fique mais unida, não só no aspecto financeiro, o 
aspecto financeiro conta num primeiro momento, mas na questão da unidade 
ela é melhor conferida por isso. Não adianta. [...] Esses dias eu li uma notícia 
no jornal que eu não sei se você viu “UNIFEI não tem cotas para negros”. 
Na minha opinião não tem que ter mesmo. Eu acho que é uma maneira de 
segregação até, na minha opinião. Mas quando você vai para um outro lado, 
vai para o lado da assistência que dá possibilidade de um futuro melhor, 
você possibilita que pessoas que não tinham aquela, vamos dizer, 
possibilidade de fazer um curso superior, a família não tinha como manter 
aqui, você abre várias portas aí. É ainda incipiente. Eu acho que tem que ser 
mais contundente. A verba poderia ser um pouco maior, mas é o começo 
(ALEXANDRE BARBOSA). 

A professora Rita Stano entende que a assistência estudantil é um mecanismo de 

redução das desigualdades sociais. O professor Alexandre Barbosa traz outra reflexão que 

pode se somar àquela posta pela professora Rita Stano. Ele fala do fato de a assistência 

estudantil possibilitar uma harmonização da família, já que a bolsa pode garantir maior 

tranquilidade para todos, no sentido de que o aluno poderá se dedicar mais aos estudos. A 

maior dedicação aos estudos se efetivará ou pela não necessidade de trabalhar ou pelo menor 

desgaste emocionalmente que muitas vezes é gerado pela falta de renda para se manter mês a 

mês na universidade. Sem dúvida alguma esses apontamentos são pertinentes, mas, aliado a 

isso, penso que a função social da assistência estudantil reside no fato de ela garantir a 

permanência de estudantes de baixa renda em universidades de qualidade promovendo assim 

a redução da desigualdade social, a inclusão social, e garantindo o direito à educação (ainda 

que com as ressalvas postas pela CF 1988).  

 As opiniões sobre os benefícios sociais trazidos por ela em âmbito geral podem ser 

verificadas no trecho abaixo:  

Ela traz benefícios sociais porque esses alunos de baixa renda que não teriam 
condições de se sustentarem na universidade eles vão se formar, e com isso 
vão conseguir ter uma vida melhor para eles e suas famílias e para seus 
filhos. Somente assim esses alunos poderão, no futuro, almejar alguma coisa 
melhor. É tendo uma universidade, com um programa como esse, efetivo, 
que faz com que eles tenham um futuro... condições de ter um futuro decente 
e digno. E, com isso, com certeza, seus filhos não precisarão disso no futuro 
(AGENOR PINA).  

A fala do diretor de Assistência Estudantil expressa bem os benefícios sociais dessa 

política. Cabe ressaltar que os benefícios constatados em nível micro (indivíduo e família) 

serão verificados também na sociedade como um todo. 
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As opiniões sobre os resultados proporcionados na vida acadêmica do estudante 

trazidos puderam ser constatados nos seguintes trechos das entrevistas: 

Ela traz bastante resultado interessante porque o aluno sabe que, para se 
manter no programa, para que ele tenha condições de continuar, ele precisa 
apresentar resultados. E isso significa que somente através de resultados 
acadêmicos é que ele continuará sendo contemplado por esse... pelas várias 
modalidades do programa. Então, [...] você consegue fazer com que nossos 
alunos reconheçam a importância de estar recebendo dinheiro público e que 
vejam que têm que estudar para poder manter. Que isso daqui não é uma 
política daquele... que se pode ser chamado de assistencialismo. Dar o 
dinheiro e acabou. Ele tem que mostrar que faz jus ao que está recebendo. E 
isso tem dado muitos bons resultados porque o número de alunos que estão 
sendo desligados por baixo rendimento são muito poucos, tá? (AGENOR 
PINA). 
 
Por enquanto é algo subjetivo. Nós não temos nada objetivo. Não fizemos 
levantamento disso ainda. Porque tudo é muito novo também para a gente. 
[...] mas esses dados têm que ser coletados. Nós não temos ainda. 
Acreditamos que, sim. [...] Nós não temos muitos casos aqui que não se 
enquadram aqui dentro de determinadas normas e, vamos dizer, as nossas 
normas não são boazinhas não (ALEXANDRE BARBOSA). 

A fala do professor Agenor Pina, diretor da Assistência Estudantil, vincula os bons 

resultados à questão da contrapartida. Deve-se ratificar que não há sentido em exigir 

contrapartida alguma, seja em forma de trabalho, ou de rendimento acadêmico. Mesmo 

porque a contrapartida já reside no fato de o aluno estar matriculado num curso de graduação 

de uma IFES. O mau desempenho acadêmico não pode, não deve ser parâmetro para restringir 

o direito à bolsa, até mesmo porque o mau rendimento acadêmico tem outras implicações: 

seja o desligamento ou o jubilamento. Supondo uma concordância com a exigência da 

contrapartida, posso afirmar que, no caso da UNIFEI, ela seria no mínimo injusta, porque esta 

instituição não dispõe de estrutura capaz de garantir apoio ao aluno nas diversas áreas 

expressas no decreto que instituiu o PNAES. A falta de estrutura da assistência estudantil da 

UNIFEI pode ser verificada na fala do pró-reitor de Graduação, professor Alexandre Barbosa, 

quando ele afirma que não há levantamento, não há dados. Eles deverão ainda ser coletados. 

O professor fala ainda das normas que norteiam as formas de contrapartida, afirmando que 

elas são rígidas. Qual o sentido da rigidez? Ao que parece, há uma ideia equivocada de que o 

pobre precisa pagar o “favor” recebido para que a ação não se caracterize como 

assistencialista. Sobre a questão da contrapartida, a professora Rita Stano, quando questionada 

sobre a contrapartida em forma de exigências de melhor rendimento acadêmico, trouxe uma 

reflexão fundamental para esse debate: 
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Eu penso que não é diferente do que a gente chamava antes, que eles 
chamavam de bolsa trabalho. Porque talvez tenha se tornado aí uma bolsa de 
estudo, mas, isso tudo conforme eu vejo. Não se usa esse programa para 
acompanhar, orientar e melhorar a vida acadêmica do aluno, mas só de 
cobranças. Então a ideologia, a lógica ideológica continua a mesma. É a 
mesma, não é diferente da bolsa trabalho. Não é. “Olha nós somos 
bonzinhos”, somos bonzinhos, mas há um preço a pagar. E o preço não 
deveria ser esse. O preço? Não há preço! Você deveria sustentar um 
programa desses tendo como ponto de vista esse ajuste da desigualdade 
social que nós reproduzimos aqui, mas principalmente uma chance, 
aportando e confiando nesse aluno que recebe não como um benefício, 
“olha, eu devo ser eternamente grato ao Garanta o Futuro”, não é essa a 
questão. E a responsabilidade do aluno pelo seu estudo ela devia vir de outra 
forma. Não é assim, eu não acredito que seja assim que a gente vá diminuir a 
desigualdade social porque, de uma forma ou de outra, os programas como 
esse podem ajudar economicamente, mas reforçam a desigualdade no 
imaginário desse aluno. “Eu vou ser sempre desigual, eu vou ser sempre 
diferente, eu vou ser sempre cobrado”, ou seja, pobreza significando castigo. 
Ou seja, eu sou punido porque eu não tenho condições financeiras. Então eu 
vou ser punido e diferenciado permanentemente. Há um equívoco aí e um 
risco enorme. Eu acredito, por isso que eu acredito que muitos alunos devem 
estar necessitados, que tenham dificuldades financeiras para se manterem em 
Itajubá, devam estar afastados ou nem chegaram a pleitear uma bolsa do 
Garanta um Futuro em função desse constrangimento. E isso é sinal de 
resistência. E isso é salutar. E a universidade devia fazer essa leitura. 

Considero que a ideia supraexposta deveria nortear e permear todas as ações de 

assistência estudantil, desde que as IFES componham, estruturem, uma equipe capaz de 

promover um efetivo apoio aos alunos assistidos. Outra questão que está diretamente ligada à 

exigência da contrapartida são os critérios criados pela UNIFEI, e ao fato de eles serem ou 

não adequados. Isso pode ser verificado nas falas dos professores que trouxeram reflexões 

sobre o tema:  

O que que se entende por condições socioeconômicas desfavoráveis? São 
aqueles que cuja renda per capita não passa de um salário mínimo e meio e 
que tenham estudado preferencialmente em colégio do Estado ou ter sido 
bolsista integral em colégio particular. Esses dois são os critérios básicos 
para que os alunos possam se inscrever no programa. Aqueles que não 
atendem esses dois critérios são eliminados do programa. Agora, aqueles que 
já recebem a bolsa, para que possam continuar no projeto, recebendo, eles 
têm, além disso, daqui, eles devem também ter um desempenho acadêmico 
compatível. Isso é tudo especificado no edital. E esse critério especifica hoje 
que o aluno tem que estar, para manter a bolsa, estar matriculado em quatro 
disciplinas. E para continuar com a bolsa durante o período, durante o ano, 
de um semestre para o outro, ele tem que ser sempre aprovado em pelo 
menos quatro. Então, ele tem que estar matriculado em quatro e aprovado 
em quatro disciplinas (AGENOR PINA). 
 
[...] nós sempre procuramos estabelecer o critério mais justo possível. 
Inicialmente nós fazíamos pela situação financeira e uma rápida entrevista 
com os professores. Eu no caso entrevistava alguns alunos selecionados. Ao 
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receber o documento de cada um eu fazia algumas perguntas sem a pessoa 
saber que ela estava sendo entrevistada. Isso dava um trabalho danado, 
porque eu levava, para cadastramento de documentos, uma semana e meia. 
Porque eu recebia aluno por aluno e ali fazia umas perguntas. O aluno que eu 
notava que... aí é o bom senso, que não é o critério profissional, que estava 
numa situação melhor que de outros, eu acompanhava o primeiro e o 
segundo mês mais próximo, né? Mas não é o critério mensurável. Eu 
acredito que os critérios ainda precisam ser melhor estabelecidos. Mas foram 
colocados outros critérios. [...] no primeiro ano o critério foi puramente 
financeiro, porque era em 2009, nós zeramos as condições anteriores e 
começamos do zero. E o segundo ano a gente utilizou a norma e a pessoa 
não poderia ter reprovação em mais que tantas disciplinas. E eu verificava 
isso. Agora a gente está tentando verificar por semestre, aliás nos dois 
primeiros anos eu verificava por ano e aconteceram alguns desvios. O aluno 
trancava a escola e eu tinha dificuldade de acompanhar se aquele aluno no 
meio de duzentos tinha trancado. Hoje a gente já está controlando por 
semestre e isso está mais efetivo. [...] Dentro do possível eu acho adequados 
porque a gente verifica o que a gente tem condições, que é o desempenho 
acadêmico e o rendimento que nos é apresentado. Nesse aspecto, pelas 
condições que nós temos, mas que são os ideais. Não. Nós precisaríamos ter 
durante três a quatro meses, pelo menos uns três profissionais para poder 
fazer visita em lócus a trezentos alunos, não são poucos. Nós temos desses 
trezentos alunos, uns oitenta, cem em Itabira. Então, eu precisaria, para 
melhorar os critérios, ter mais gente para poder fazer visita em lócus e eu 
acho que a confirmação dos dados. Isso eu não tenho condições... eu não 
tinha condições, né? Eu acredito que ainda seja difícil ser feito isso. Não só o 
acompanhamento inicial, mas o acompanhamento aleatório aí. Depois de 
verificado o acompanhamento inicial ao longo do ano. Isso fica difícil 
(ROBSON MORENO). 

Esses dois trechos demonstram claramente a necessidade de um outro olhar sobre o 

estabelecimento de critérios, sobre a função da contrapartida e sobre a necessidade e função 

da equipe multidisciplinar, pois, ratifica-se, os profissionais que devem compor essa equipe 

são capacitados para as ações que permeiam a assistência estudantil. Sobre a importância da 

equipe multidisciplinar, parece haver, entre todos os entrevistados, a consciência de que ela é 

necessária. Sendo assim, abaixo estão explicitados alguns trechos que traduzem as reflexões 

dos entrevistados: 

... quando eu falo “uma equipe” eu preciso dimensionar essa demanda. [...] 
qual que é o tamanho dessa demanda? Qual que é o tamanho desse 
problema? Então, eu acho que se justifica uma equipe específica a partir do 
momento que você tem uma demanda específica mapeada e equacionada. 
Porque aí eu consigo ocupar todo o pessoal nessa demanda. E essa equipe 
específica, dependendo do nível da demanda, pode ser que eu tenha que 
contratar serviço externo, porque pode ser uma demanda flutuante que a 
força de trabalho nossa não vai dar conta. Então assim, hoje nosso trabalho é 
dividido de acordo com a demanda dos servidores, que é o que a gente está 
fazendo, mas também devido a essa dificuldade de separar o que que é uma 
demanda o que que é uma outra, hoje a gente atende uma demanda 
espontânea que bate na porta. Mas para você ter uma equipe específica multi 
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e interdisciplinar bonitinha, você tem que ter a demanda muito bem mapeada 
dizendo: olha esse é o nosso programa, isso é o aluno que está batendo. Não 
ter só por ter, né? Mas ter porque você consegue quantificar essa demanda 
exatamente. Ou você vai atender com servidores ou você vai atender com 
servidores gerenciando uma equipe contratada, que eu acho que é mais 
viável aqui para nós, uma vez que com o aumento de alunos a tendência é 
aumentar essa demanda. Agora... também você tem que entender um 
processo histórico. A assistência estudantil, ela começou aqui com recurso 
da universidade, muito incipiente, era uma escola isolada pequena. E 
provavelmente eu estou no ponto máximo de crescimento. Eu acho que 
agora dá para começar a falar em uma demanda específica, de uma equipe 
específica não só para cá, mas como para o campus de Itabira também. 
Então, a gente pode falar nisso a partir do momento que você conseguir 
mostrar com números o que que é essa demanda. Porque simplesmente ter 
por ter eu acho meio complicado. Qual é esse universo que a gente tem que 
acompanhar, entendeu? [...] Todas as orientações que vem, principalmente 
dos Ministérios, do Governo Federal, o Governo Federal impõe uma série de 
determinações, faça isso, faça aquilo, monte isso, monte aquilo. Mas não 
vem a contra partida de pessoas para fazer isso. Então, as universidades tem 
que se virar, tem que tomar as medidas. E algumas coisas elas implementam 
e outras coisas elas não implementam. A questão da assistência estudantil, 
ou seja, para você ter uma equipe do quadro de permanentes, isso não vem 
do PNAES, isso vem do Congresso Nacional. Você tem que ter autorização 
do Congresso para montar a equipe. Então, você tem essa dificuldade, são 
colocadas essas e outras obrigações à universidade, mas sem o 
correspondente de pessoas no quadro. Então, é descompassado a obrigação, 
ou as políticas. Um monte de pessoas, várias pessoas honestas, trabalhadoras 
vão lá e fazem essas políticas, mas... são bem honestas no que estão 
fazendo... mas infelizmente a correspondente de operacional não ocorre. 
Então, é um setor, às vezes, do Ministério que faz, que estipula determinadas 
determinações, e acho, por exemplo, que o Ministério do Planejamento não 
loca pessoas para aquilo. Então, o gestor tem que adequar essa realidade de 
gente, pois às vezes você tem que buscar reforço de mão de obra fora da 
universidade através de contratações, porque aí você tem o recurso do 
PNAES para isso, né? Mas ter, você ter força de trabalho é muito 
complicado, mesmo o PNAES orientando ou até determinando (JOSÉ 
ALBERTO FERREIRA FILHO). 

A assistência estudantil sem uma equipe multidisciplinar, uma equipe 
formada por pedagogos, assistentes sociais e outros tipos de profissionais, 
isso não é assistência estudantil. No nosso caso, a assistência estudantil não 
tem nada. O que ela tem é o apoio das psicólogas e das assistentes sociais da 
universidade para realizar o seu trabalho. Então, sem uma equipe 
multidisciplinar com pedagogo, assistente social, psicólogo e mais outros 
profissionais, nós podemos dizer que não existe assistência estudantil. Então, 
existe aqui no nosso caso apenas um local que dá bolsa e tira bolsa. Mais 
nada. Então, nós não temos uma equipe multidisciplinar específica para atuar 
junto à assistência estudantil (AGENOR PINA). 

Eles têm que se unir. Nós já falamos, tem que existir. A gente trabalha por 
enquanto, e isso é problema, repito, de organização nossa. Em termos de 
organograma, organograma institucional, hoje nós trabalhamos dessa 
maneira. O resultado está aparecendo, mas ainda de uma forma, de uma 
maneira descoordenada. Nós temos pessoas trabalhando aqui, trabalhando 
aqui, acolá (mostrando espaços distintos em cima da mesa usada na 
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entrevista). Não tem ainda... não é como se estava querendo se fazer quando 
eu... nós entramos aqui, é colocar tudo dentro da Pró-Reitoria de Graduação, 
não é isso. Porque assistência estudantil pode trabalhar não somente com a 
graduação, mas também com a pós-graduação. Você pode trabalhar com 
outros níveis aqui dentro da instituição (ALEXANDRE BARBOSA). 

Eu acho importante porque eu, como professor, se eu for acompanhar um 
aluno, eu vou ter condições de acompanhar o desempenho acadêmico desse 
aluno. E, como pessoa, eu vou ter condições de, usando o meu bom senso, 
verificar certas coisas. Fora esse aspecto, eu tenho dificuldade de 
acompanhamento da real situação, da real... da diferenciação entre uma 
carência, entre uma carência maior ou menor. Eu que tenho dificuldades para 
isso, então eu acho que é necessário um acompanhamento profissional junto 
com... os professores, que eu imagino que o acompanhamento da assistência 
estudantil não deve ser só.... pessoal ali, deve ter... na nossa universidade 
também o desempenho acadêmico, deve ser dedicado ao professor e acho 
que ele teria condições melhor junto com a equipe. E o resto ficaria por 
responsabilidade da equipe. E o estabelecimento de critérios em conjunto... 
(ROBSON MORENO). 

Pode-se perceber, através da fala do professor José Alberto Ferreira Filho, que a 

UNIFEI não dispõe de equipe multidisciplinar que atue nos seus dois campi. Para ele, a 

inexistência da equipe está diretamente ligada à não detecção da demanda pelo serviço, pelo 

não mapeamento formal. Essa justificativa não é plausível, considerando a explícita demanda 

existente, que não é pequena, tendo sido crescente. Por outro lado, entende-se que os recursos 

humanos são escassos, dificultando uma melhor estruturação do programa. Pode-se afirmar 

que a UNIFEI conta com duas assistentes sociais, dois psicólogos e três pedagogas no campus 

de Itajubá e duas pedagogas no campus de Itabira. Ratifica-se ainda que os assistentes sociais 

e psicólogos são lotados na Pró-Reitoria de Administração – PRAD –, desenvolvendo 

atividades junto aos servidores. O professor Agenor ressalta que a UNIFEI não conta 

realmente com equipe multidisciplinar para atuar na assistência estudantil, contando com o 

apoio dos profissionais que atuam na PRAD. O professor Alexandre Barbosa aponta a 

inexistência da equipe multidisciplinar como sendo um problema de organização, de 

estruturação e de vontade política da UNIFEI. Ele diz que os profissionais estão espalhados 

(assistentes sociais e psicólogos na PRAD e pedagogos na PRG). Outra coisa apontada por ele 

e que merece atenção é que a assistência estudantil não está somente para alunos carentes da 

graduação, mas para qualquer aluno, seja ele de graduação ou de pós-graduação, considerando 

ações específicas para cada caso. Ressalta, portanto, que não faz sentido a assistência 

estudantil estar inserida na Pró-Reitoria de Graduação – PRG –, mas, sim, dentro de uma Pró-

Reitoria, por exemplo, de Assuntos Comunitários e Estudantis. O professor Robson Moreno 

afirma não possuir competência técnica para avaliar as carências dos alunos em determinadas 

áreas, e considera importante o acompanhamento pedagógico dos alunos com a participação 
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dos professores. Realmente é importante esse trabalho em rede, onde profissionais das 

diversas áreas dialogam de forma a detectar alguma deficiência ou carência do aluno e 

buscam encontrar soluções para as questões apresentadas. 

Sobre o setor de Ouvidoria, Eliza Fonseca e a professora Rita Stano afirmaram não ter 

havido especificamente esse serviço durante a existência da CAE. O professor Agenor Pina 

diz ainda não haver, mas que existe a intenção de implementação, pois essa questão estará 

inserida dentro de um projeto de estruturação da assistência estudantil. O professor Robson 

disse que, na época em que esteve à frente da DAE, tentou implantar uma Ouvidoria, mas que 

não foi possível, como pode ser verificado no trecho extraído da sua fala: “...eu tentei 

implantar uma ouvidoria. [...] Então, eu não consegui tornar efetivo. No caso nós temos 

poucas pessoas, então tinha a denúncia...dois casos eu cortei bolsa”. 

Os professores Alexandre Barbosa e José Alberto Ferreira afirmam que a ouvidoria é 

uma exigência do governo e que ela deve ser implementada, não somente para o programa de 

assistência estudantil, mas para a instituição como um todo: 

A ouvidoria da universidade é uma determinação legal e ela deve ser 
implantada para toda a universidade, não só para a assistência estudantil, 
mas que não foi implantada ainda. Mas é uma determinação em lei. Que todo 
órgão público tenha uma ouvidoria. Então ela seria, na sua implantação, 
seria uma ouvidoria para tratar de todos os assuntos, inclusive da assistência 
estudantil. Não seria específica para a assistência estudantil. Então, isso é 
normatizado em legislação, mas que nós não implantamos ainda (JOSÉ 
ALBERTO FERREIRA FILHO). 
 
Parece-nos que vai ser implantada agora. Parece-nos. Tanto que foi um 
pedido do Pró-Reitor de Administração, mas não uma ouvidoria somente 
para o aluno. Uma ouvidoria como um todo. Não vai colocar uma ouvidoria 
somente para o aluno. A ouvidoria tem que ser para todos os aspectos aí 
dentro da universidade. Então, é uma contratação que está sendo feita de 
secretariado executiva para montar essa ouvidoria. Isso foi decidido no 
CEPEAd há duas semanas atrás. Isso é algo que há muito tempo... isso é por 
lei, sabe? É legislação, tínhamos que ter, mas não tínhamos (ALEXANDRE 
BARBOSA). 

Como pode ser percebido nas falas acima, a Ouvidoria é uma ação normatizada 

nacionalmente, mas ainda não implantada na UNIFEI e que deverá ser efetivada, haja vista já 

ter passado por aprovação no Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Administração - 

CEPEAd. 

Os entrevistados, quando questionados sobre a participação dos alunos na decisão do 

tipo de bolsas ofertadas e valores delas, todos foram unânimes em dizer que os alunos não 

foram consultados em nenhum dos anos de atividade do programa de assistência estudantil na 

UNIFEI. Alguns dos participantes se mostraram favoráveis a que essa consulta passe a ser 
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realizada, porém outros disseram não haver tal necessidade, como pode ser verificado nas 

falas abaixo: 

O primeiro ponto é o seguinte: você... para começar o programa você tem 
que partir de algum ponto, né? Até que eu acho que nós temos um histórico 
suficiente. E eu acho que tanto a modalidade, quanto o número de bolsas ela 
deve ser trabalhada em cima de dados estatísticos, com o método científico 
correto. Então, hoje nós temos uma base de dados suficiente para, digamos 
assim, fazer uma análise e entender isso. Profissionais para fazer isso, 
também, nós temos. Isso é um ponto. Então, você deve começar por 
alguma... por algum ponto de referência, alguma... por exemplo, nós temos 
milhares de estudantes em repúblicas, não é muito difícil saber quanto que 
cada um gasta para se manter na cidade, né? Uma pesquisa aí... sem muita 
dificuldade. Então, eu acho que isso deve partir de uma análise científica 
para você ter realmente o que que essas bolsas... como podem se definir 
essas bolsas. Por outro lado, você ouvir aluno, você tem que ter algum 
cuidado, porque haverá uma tendência de querer o dinheiro, em detrimento, 
por exemplo, de um curso de inglês. Que é essencial na sua formação hoje. 
Então, se você chegar para um aluno e perguntar para ele se ele quer curso 
de inglês ou quer dinheiro, ele vai querer dinheiro. Então, você tem também 
que ouvir, mas ponderar. Porque o dinheiro, ele vai polarizar esse debate, 
né?. Ele vai... Será que se eu der dinheiro ele vai se alimentar corretamente? 
Será que se eu der dinheiro ele vai fazer um curso de inglês? Então, isso é 
uma coisa que... porque o dinheiro vai ser sempre um atrativo muito grande, 
a bolsa em dinheiro, né? Mas assim, isso aqui tem que ser colocado dentro 
de um trabalho científico mesmo de levantamento de dados e bater o dado 
técnico com a impressão do aluno, né? Então, acho que nós já temos 
condição de fazer essa análise, entendeu? Há, o que, um tempo atrás não 
tinha nem noção do que... por exemplo... nesse aspecto, será que eu tenho 
aluno que precisa de medicamento? Não faço a menor ideia... de como um 
aluno... tem aluno que demanda um medicamento. Embora o PNAES não 
seja plano de saúde, mas se é um medicamento essencial à atividade dele, 
por exemplo, alguém com asma. E isso pode ser importante, né? E que ele 
não tenha tido acesso. Ou alguém que esteja precisando até mesmo de uma 
assistência jurídica para obter um medicamento. Então, acho que o 
programa, ele precisa fazer essa análise, mas acho que já tem dados 
suficientes para fazer isso (JOSÉ ALBERTO FERREIRA FILHO). 
 
Eu acho que, na verdade, eu vejo por problema o seguinte, o que nós temos 
que lutar para fazer é fazer com que as metas do PNAES sejam atendidas. E 
se nós conseguirmos com que as metas do PNAES sejam atendidas, todas as 
necessidades, entre aspas, dos alunos aí vão estar sendo atendidas. Eu não 
vejo problema nenhum em ouvi-los, né? Das reais necessidades, o que que 
eles querem. Podemos até, agora com esse projeto, começar a colocar isso, 
né? Da discussão com eles aqui dentro do próprio campus; o que que os 
alunos acham da assistência estudantil; o que que eles esperam; que tipo de 
trabalho que eles esperam que ela realize. Mas, por enquanto isso aí não é 
feito. Eu particularmente não vejo problema nenhum em eles participarem. 
Inclusive essa é uma coisa que eu quero levar para esse projeto que tenha 
alguma coisa que a gente possa... os alunos possam participarem mais 
efetivamente desse processo (AGENOR PINA). 
 
Seria muito interessante a gente ouvir o aluno, quer dizer, que carência ele 
tem, o que que ele precisa. E não assim: “A gente tem só isso, para 
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oferecer”. De repente, se a gente soubesse o que que esse aluno está 
precisando, às vezes não é nada disso que a gente está pensando, às vezes é 
só um vale transporte, e a gente fica  nessa generalização. Isso é interessante. 
A assistência estudantil ela não pode ser, se pautar por elementos genéricos, 
iguais a todos, mas eu acho que ela tem que diferenciar, se diferenciar de 
acordo com as diferenças de insuficiência que o aluno tem. Isso é 
interessante. Por exemplo, inglês, talvez o garoto tenha tido bolsa a vida toda 
de inglês em alguma escola, talvez ele esteja realmente interessado, porque é 
assim que estou propondo isso para ele. Não é? Então, de repente atender as 
necessidades dele e diversificar a oferta, tivesse sido mais eficaz. É uma 
ideia que a gente pode até pensar hoje (RITA STANO). 
 
... eu acho que não adiantaria muito não. Porque existe uma regulamentação, 
uma legislação que cobre isso daí. Nós queríamos, por exemplo, em termos 
de bolsas, como exemplo, um valor monetário dela. Nós queríamos que 
fosse maior, porque há dois anos atrás eu pedi para o professor Robson que 
tomava conta disso, vamos dar quinhentos reais por pessoa. Aí o Robson 
disse assim: “Não, Alexandre, não podemos porque tem que ser a bolsa da 
iniciação científica”. Então, existem limites aí, legais, a gente acredita que 
sejam legais, que a gente tem que obedecer. Eu estou falando só do 
estabelecimento, tudo bem, aí você pode falar: “O aluno poderia participar 
disso no sentido da gente poder colocar menos, né? É, uma boa, pode. Mas, 
nesse ponto, tá? Tem hora também que... você pode escrever... que muita 
democracia também só vai atrapalhar o processo. Você quer compartilhar 
algumas responsabilidades que não precisam ser compartilhadas. O 
estabelecimento disso é em função do número de alunos e se você tem uma 
política de atendimento, é o que nós fazemos todos os anos aqui, nesse caso. 
Se você tem uma política de atendimento... é... e essas pessoas ficam de fora, 
às vezes até mais pessoas deveriam ficar de fora. Nós somos até muito 
bondosos nesse oferecimento. Mas falta-nos pessoal, falta-nos... um melhor 
planejamento no sentido de sabermos direitinho... mas não que um aluno 
tenha que participar. Não vejo muito motivo para isso, não, viu Gizelli! 
(ALEXANDRE BARBOSA). 
 
O Programa Garanta um Futuro, quando ele foi concebido, ele foi concebido 
da seguinte forma: ele tem um conselho chamado Grupo Gestor, tá? Grupo 
Gestor. Que tem um representante da Pós-Graduação; um representante da... 
Extensão − PRCEU; tem um representante dos ex-alunos, que é o presidente 
da Associação dos Ex-Alunos; o presidente da Fundação "Theodomiro 
Santiago"; e um representante dos alunos, que é através do DA. Então tinha 
um aluno dentro. O objetivo desse aluno, mais é... a gente até colocava 
sempre o seguinte... Então, são esses cinco representantes do Conselho 
Gestor e tem um coordenador do programa, o coordenador era eu, né? O cara 
que conversa com a Eliza, que acompanhava, fazia as correspondências, 
entrevistava os alunos também, fazia... Então, o coordenador do Programa 
era eu. Agora o Grupo Gestor tomava as decisões. Então, esse Grupo Gestor 
tinha o DA, tem o DA como membro, num aluno, que não só estava pelo 
aluno, mas principalmente ele tem uma obrigação no Conselho que é 
fiscalizar os alunos, ver se esses caras não estão usando de forma errada a 
bolsa deles, né? Se não está havendo má administração do uso da bolsa. Mas 
ele poderia se pronunciar, falar o que quisesse. Então tinha ali. Não tinha um 
representante dos alunos carentes. Isso não tinha. Mas eu tenho para te 
mostrar... todo ano eu fazia, no mínimo, duas reuniões com esses alunos e 
pegava o feedback deles. Pegava uma carta deles no final; o que que eles 
tinham achado; se tinha sido importante para eles; se não tinha importância, 
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em que sentido; se ele podia dar alguma entrevista que a gente pudesse usar 
aquilo como uma forma de mostrar para os outros o quanto foi bom, etc. e 
tal. Então, eles participavam bastante disso. Mas não tinha no Grupo Gestor, 
não tem um aluno carente. Não tinha a participação deles (RUBENS 
PINHEIRO). 

O discurso do professor José Alberto Ferreira Filho faz acreditar que o aluno não é 

capaz de proceder a boas escolhas, que ele não sabe fazer a leitura de suas próprias 

necessidades. Não creio que o aluno, diante de uma autonomia construída e incentivada a 

partir de um processo democrático, não seja capaz de tomar decisões acertadas em 

coletividade. A postura de evitar a participação dos alunos pressupondo uma incapacidade do 

aluno aproxima-se de uma ação antidemocrática. O professor Agenor Pina acredita que o 

PNAES já estabelece os parâmetros, as necessidades a serem atendidas, mas se mostra 

favorável em ouvir as necessidades dos alunos e de que eles comecem a participar das 

decisões. Ratifica-se que o PNAES traz, sim, parâmetros para o desenvolvimento das ações, 

porém se deve considerar que cada instituição apresenta suas particularidades e 

especificidades e que elas devem ser mapeadas a partir do agente assistido. A oferta deve ser 

posta a partir de uma demanda detectada, mesmo porque essa é uma ação que, de certa forma, 

garante o bom uso do dinheiro público. A questão da diversificação posta pela professora Rita 

Stano também é importante, haja vista que necessidades não detectadas podem ser supridas 

com bolsas ainda não criadas. Na sua análise, o professor Alexandre Barbosa considerou a 

participação dos alunos somente para a alteração do valor da bolsa moradia, mas, como já 

explicitado, a participação do aluno é para além dessa análise específica. Cabe informar que, 

segundo ele, o valor da bolsa moradia tem determinação legal, não podendo ultrapassar os 

valores das bolsas de iniciação científica. O professor Alexandre Barbosa acredita ainda que 

muita democracia pode atrapalhar o processo. Ratifica-se ainda que “bondade” não deve ser 

um critério técnico nas decisões que permeiam a assistência estudantil. Rubens Pinheiro 

afirma que, no Grupo Gestor do Programa Garanta um Futuro, havia a participação de um 

aluno representante do Diretório Acadêmico – DA –, mas que não havia a participação de um 

aluno carente e afirmou considerar não necessária a participação deles.. Ele ratifica ainda que 

a função desse membro era de, principalmente, fiscalizar o aluno, verificando se ele estava 

fazendo bom uso da bolsa. Acredito que a Ouvidoria é o espaço para denúncias e que o 

representante dos alunos deveria, antes de qualquer coisa, “representar” os alunos nas suas 

necessidades. Essa deveria ser a concepção, a ideologia a permear a participação dos alunos 

nas tomadas de decisões que dizem respeito às próprias necessidades. 
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Quando questionados sobre a forma pela qual acontecia ou ainda acontece a 

divulgação do programa de assistência estudantil dentro da UNIFEI, as seguintes falas foram 

obtidas: 

O processo por meio de edital é o que é obrigado por lei. Então, você tem 
que ter edital público, chamamento, etc., com prazo, uma vez que você está 
transferindo recurso público para uma pessoa física. E então, eu acho que 
hoje, o modelo que está hoje, de certa forma, está razoável, na divulgação. 
Porque, até porque o aluno, ele é muito pró-ativo em procurar essas coisas, 
né? Se é divulgado nos canais convencionais da universidade, tanto na 
divulgação por e-mail, ou na divulgação de um edital bem burocrático em 
Diário Oficial, no site da universidade com os critérios todos. (JOSÉ 
ALBERTO). 
 
O programa ele é feito do seguinte modo, todo... sempre no ano anterior é 
especificado no calendário para o ano seguinte, a data no qual o programa 
vai receber inscrição. A partir disso, todas as divulgações são pelo menos 
iniciadas com quinze dias no site da instituição, isso para os alunos 
veteranos. Quando o aluno novo chega, ele recebe um papel no dia da 
matrícula avisando do programa de assistência, o que que ele é, para que que 
ele serve e as modalidades que ele pode concorrer. Então, esses são os dois 
tipos de divulgação que tem. Para os alunos veteranos, eles já sabem que 
todo ano tem o processo de seleção e a data de inscrição já está prevista no 
calendário no ano anterior e basta eles acessarem a página que está sempre 
tudo lá sendo divulgado (AGENOR PINA). 
 
A nossa comunidade não é uma comunidade, logicamente não é uma 
comunidade aqui de cinquenta mil alunos. Nós estamos numa universidade 
de cinco mil alunos. Então, hoje em dia falar que falta divulgação das coisas 
eu não concordo. As pessoas quando querem informação, não falta 
informação nenhuma. Hoje em dia está tudo muito virtualmente disponível. 
No momento em que você coloca um release qualquer, uma notícia na 
página da UNIFEI está todo mundo sabendo, todo mundo. [...] falta de 
informação hoje, falar que falta informação... a não ser lá no sertão, lá no 
Amazonas... aí você pode falar que falta. Aqui? A não ser que a gente não 
forneça essa informação de maneira alguma. Aí falta. Mas no momento em 
que você fala “há”... isso daí já está amplamente divulgado. É algo até que 
eu possa parecer meio teimoso, mas existem formas de divulgações hoje que, 
na minha opinião, são completamente desnecessárias. “Vamos fazer cartaz!” 
Vocês sabem minha opinião. “Vamos fazer faixa!” Sabem minha opinião. 
Não se precisa mais disso hoje em dia. Hoje nós temos outros meios de 
divulgação que atingem principalmente a juventude. Atinge todo mundo. É 
muito mais fácil. Não venham falar que “Ah! Eu não sabia” (ALEXANDRE 
BARBOSA). 

Ao que parece, o professor José Alberto Ferreira Filho acredita que a divulgação por 

meio de edital é suficiente, mesmo porque ela é a exigida por lei. Ele fala ainda que o aluno é 

pró-ativo em procurar tais informações e que, portanto, seria razoável. O professor Agenor 

Pina fala do processo de divulgação em duas etapas para dois públicos diferentes: alunos 

veteranos e calouros. Para os calouros é entregue folheto com informações impressas, para os 
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veteranos não mais, pois se pressupõe que todos eles (veteranos) conheçam o programa. O 

professor Alexandre Barbosa não acredita que existam alunos desinformados sobre o processo 

por falta de divulgação, e que, se houver, a responsabilidade não deve ser atribuída aos 

gestores, mas, sim, aos alunos que não buscaram informação. Ele acredita também que meios 

de divulgação como, por exemplo, faixas e cartazes não são efetivos. A efetividade estaria em 

usar meios modernos de comunicação, como a internet, seja por meio de site ou de e-mail. O 

fato é que um meio de divulgação não exclui o outro e o uso dos vários mecanismos talvez 

proporcionasse uma divulgação mais abrangente e efetiva. 

Sobre a devolutiva (feedback), ou transparência do processo, os entrevistados 

contribuíram com as seguintes falas: 

Eu não acompanho essa fase do processo. Então, o que eu verifico é o 
seguinte: todo o processo de alocação de recursos públicos, essa clareza tem 
que ter. Se não está tendo, eu [...] não sei se não está tendo, ela está errada. 
Porque o artigo 37 da Constituição estabelece, que os princípios da 
administração pública, e um dos princípios é o princípio da publicidade. 
Publicidade não é fazer propaganda de governo. Publicidade é exatamente 
essa transparência nos critérios, em qualquer decisão da administração e 
qualquer cidadão tem acesso a critérios, aos elementos que embasaram 
aquela decisão. Então, eu não posso avaliar o processo atual na universidade 
porque eu não acompanho essa fase do processo. Porém, é princípio da 
administração pública que, estabelecido no artigo 37 da Constituição, que 
isso seja, tem que ser natural do processo. O processo tem que nascer com 
essa, com esse espaço para questionamento. [...] isso deve fazer parte do 
processo pela própria Constituição. E vai ser efetivado agora, a partir do mês 
que vem, com a lei de acesso à informação, que enfatiza ainda mais essa 
transparência, ou seja, a administração vai ser obrigada, por lei agora, que já 
tinha essa obrigação constitucional, então já havia o entendimento, mas 
agora a lei disciplina os procedimentos para atender esse tipo de demanda. 
Então a administração vai ter que ter um rito para atender qualquer tipo de 
questionamento que se fizer, desde que não entre no sigilo... das pessoas. 
Aliás, nós vamos ter um problema sério, porque quais as informações que 
são sigilosas e as quais que não são sigilosas da vida das pessoas, né? Mas 
eu digo assim, num processo natural de edital, de chamamento público, isso 
deve ser uma condição sine qua non do processo, isso deve existir no 
processo. Naturalmente. Não dever ser nenhuma novidade. Nenhuma. [...] É 
obrigatório ter (JOSÉ ALBERTO FERREIRA). 

Os alunos, eles não sabem as regras, as regras... né? Quem analisa esses 
pedidos são as assistentes sociais. Então, eles não sabem as regras pelos 
quais seus documentos são analisados. Talvez isso seja uma grande falha que 
precisa ser corrigida, com uma palestra das assistentes sociais, antes do 
processo começar, no qual vai ser explicado como essas coisas são feitas 
(AGENOR PINA) 
 
Porque hoje em dia nós fazemos um pouco. Porque não tem muito isso... 
Porque a carga de trabalho... se a gente for dar uma satisfação, não que isso 
não tenha que ser feito. Não é isso. Mas o problema é que hoje nós não 
temos uma estrutura para poder fazer isso daí de uma forma adequada, [...]. 
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Apesar que o professor Agenor e o Robson já fizeram isso: vamos chamar 
todo mundo aqui para poder explicar o que é, o que tem, o que não tem. E às 
vezes, até por parte dos interessados mesmo. Tanto é que eu já vi o professor 
Agenor falando com os alunos “Mas eu chamei todo mundo aqui, mas não 
veio. [...] Ele se predispôs a isso. Então já existe algo. A gente tem que parar 
um pouquinho de demagogia. É interessante ter tudo, mas a responsabilidade 
não é somente dos gestores. É de quem trabalha, da equipe de trabalho e do 
receptor daquilo, que tem responsabilidade grande de poder saber como é 
que funciona, como é que é. As dúvidas ele tira (ALEXANDRE 
BARBOSA). 
 
Eu vou ser meio cético. Eu enxergo que os alunos, por mais que você 
explique os critérios, eles estão preocupados com o atendimento do caso 
deles. O aluno na seleção escuta, pelo menos eu explicava três, quatro vezes 
os critérios, né? Aí chegava aqui na hora que eu fazia o recebimento 
individual durante uma semana e meia, tinha a paciência de ficar até onze 
horas da noite. Cedo, a tarde e a noite. Para receber os alunos. Eu mandava 
assinar... "Você está ciente disso”? “Não”! Então eu não sei se ia... se quem 
realmente era selecionado ia à reunião de esclarecimento, se não ia. Pelo 
menos da forma que eu fazia, que era de uma reunião pública para explicar 
os critérios, não era efetiva. Mas que é preciso explicar os critérios para eles, 
é.  Mas não tem sido muito efetivo. Eles só se preocupam quando perdem a 
bolsa. Ou eu explicava, por exemplo, “a bolsa vai ser paga a partir do mês de 
abril”. E aí a seleção era feita, isso me dava um transtorno. E a gente, por 
causa de pouco pessoal, ia... começava a dar o fornecimento de apoio em 
abril, né? No mês de março eu escutava só reclamações, mesmo eu tendo 
explicado para todos... colocado no edital que a bolsa seria paga. Então, os 
alunos... sabem as regras... mas não respeitam... no momento de reclamar 
eles não...[...] Na hora que ele não é selecionado ele acha que foi erro no 
critério... porque ele acha que o problema dele é mais sério do que o de todo 
mundo (ROBSON MORENO). 
 
Havia uma divulgação, um cuidado nosso com a divulgação, entre os alunos 
e entre os professores também, exatamente para que os professores 
pudessem encaminhar aqueles que eles achassem importante, às vezes um 
professor sabe da situação de um aluno que a gente não está sabendo pela 
questão do constrangimento. A necessidade da divulgação era grande e a de 
transparência também. Você está mexendo com recursos e os recursos não 
são particulares, são públicos. Então toda ação na universidade tem que ser 
transparente. Agora, quando falta uma política efetiva, clara, o que que vai 
se deixar transparente? Por isso que eu acho que não há essa transparência 
hoje. Por falta de clareza na função (RITA STANO). 

A professora Rita Stano e o professor José Alberto concordam sobre o fato de que a 

transparência é fundamental, pois estão lidando com recursos públicos. O professor José 

Alberto Ferreira Filho afirma ainda que a questão da transparência é normativa e exigida por 

lei. O professor Agenor Pina entende a necessidade de que a devolutiva do processo realizado 

seja dada aos alunos pelos profissionais envolvidos de forma a reduzir as dúvidas dos 

bolsistas. O professor Agenor Pina fala ainda que os alunos não conhecem as regras do 

programa, o que demonstra também falha do processo de divulgação. O processo de 
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divulgação não deve consistir somente em informação de prazos, mas também de regras, 

critérios, dados estatísticos, entre outros. Manter o aluno informado, trabalhando para a 

consolidação da sua autonomia não deve ser entendido como demagogia, mas, sim, como 

processo pedagógico, que, por vezes, pode ser trabalhoso.  

Outra questão debatida com os entrevistados e de fundamental importância é a 

continuidade da concessão das bolsas para um mesmo aluno durante toda a graduação. As 

opiniões sobre o tema podem ser verificadas nas seguintes falas: 

Eu sempre tive muita preocupação de tentar manter, mas como o recurso 
sempre foi pouco e, às vezes, aí eu digo que é a grande maioria das vezes 
aqueles que estão chegando vem com uma necessidade maior do que 
daqueles que já estão, eles podem sim perder a bolsa. Podem sim, não 
porque eles deixaram de ter necessidades, é porque o recurso é pouco e 
chegou gente mais nova precisando tanto quanto, entendeu? Aí o que é que a 
gente faz? [...] É ver aquele que tem melhor expectativa de vida, quem é que 
vai se virar? E aquele que está chegando, saiu de casa, não sabe como se 
virar, a família paupérrima, e que a família está depositando toda confiança 
nele. Então, aí você começa a pesar muito. Porque o outro, está certo, ele 
precisa também, mas ele está aqui dentro, ele já tem as malícias, já tem como 
tentar se virar de uma outra forma, né? Então, aí você fica naquela assim: 
continuo para esse que já está encaminhado, ou eu vou dar uma chance para 
aquele que está começando? (ELIZA FONSECA) 
 
Eu acho muito importante. Inclusive isso é uma proposta que eu espero que a 
gente consiga implementar [...]. De que o aluno quando recebe durante o ano 
e cumpre todos os critérios que no ano seguinte ele faça jus à bolsa 
novamente, sem precisar passar por isso de novo. Eu só vejo um problema 
nisso. É porque, se nós continuarmos com todos os alunos, os alunos que já 
foram beneficiados de um ano para o outro, cada vez vai ser menor o número 
de alunos novos que conseguirão os benefícios. Porque o dinheiro ele não 
aumenta indefinidamente. Então, muitas vezes, alunos novos em condições 
muito piores do que os anteriores não serão beneficiados porque o dinheiro 
não será suficiente para todos. Mas mesmo assim, eu acho que a pessoa que 
tem uma tranquilidade, pelo menos de um ano para o outro, de manter a 
bolsa, eu acho importante porque vai ajudar a se programar melhor. Vai 
ajudá-lo a ter mais condições de estudar. Porque se ele perde de um ano para 
o outro a situação dele complica. Mas eu tenho esse problema que é o 
seguinte: o que fazer com os alunos novos se eles forem mais necessitados 
do que os que recebem? Como fazer para que esses novos também tenham 
condições, aqueles que têm determinada prioridade de carência mesmo, 
sejam contemplados em relação a outros que já estão e também são carentes 
mas num nível não tão acentuado quanto esses outros (AGENOR PINA). 
 
Eu acho errado isso. Deixa eu... eu acho isso errado. É o mesmo princípio do 
que eu estava explicando. Eu acho que tem que existir uma forma do cara 
criar um vínculo com o programa. Nós só conseguimos, eu acho, a uma 
menina dar bolsa do início ao fim. Que era essa menina que era a primeira 
aluna da Administração. E era um prazer pra gente dar a bolsa dela. Se eu 
pudesse dar dez bolsas para ela eu dava. Você vê que a menina está tendo 
bom uso do dinheiro e é uma excelente aluna. E é uma menina que eu sabia 
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que era aluna carente de fato. Então, eu acho que o vínculo tem que ter. Isso 
aí que você falou, no início tinha esse problema porque tinha muito pouco 
dinheiro. Aí eles faziam uma nova seleção e classificavam tudo de novo. 
Mas eu também sempre falei: “Vamos tentar manter o máximo possível os 
mesmos alunos dentro do programa”. E eu ainda falava: “Vocês podem fazer 
o que quiserem com os alunos do programa de vocês, mas mantenha os do 
Garanta um Futuro. Se eles estiverem direitinho, eu quero que eles iniciem e 
terminem no programa”. Porque de fato, agora, ele tem que ser bem 
acompanhado, porque esses meninos depois começam a fazer, uns são 
meninos trabalhadores, arrumam outro trabalho aí fora. Então, aí tira a bolsa 
dele e dá para outro mais carente. Ele já não precisa mais. Ou ele apanha 
uma iniciação científica ou ele pega uma monitoria. Normalmente os bons, 
eles arrumam logo outras oportunidades. Eles podem liberar bolsas. Mas 
não... isso não acontecendo, que você coloque ele até o final. Agora, para 
mim, Gizelli, o ponto fundamental desse programa acabou quando acabou a 
contrapartida. É o cúmulo você não exigir uma contrapartida do aluno. É o 
cúmulo. Eu não consigo admitir os alunos estudarem e não fazerem mais 
nada (RUBENS PINHEIRO). 
 
Então, eu gostaria que um aluno, quando detectada a real situação financeira 
carente dele, eu não digo as outras condições familiares, mas a situação 
carente, ele deveria ter a continuidade da bolsa. Mas os recursos são 
limitados e eu não tenho condições de saber se no próximo ano vai entrar um 
aluno mais carente. Pode acontecer de uma turma de quinhentos alunos 
ingressantes os quinhentos sejam carentes. Eu não sei. E como que eu vou 
garantir? [...] Eu gostaria de ter recursos para atender a todos os carentes. 
Mas como é que eu vou garantir? Difícil medir a pobreza. Se eu tenho cem 
reais eu vou dar cem reais, vou continuar a dar cem reais para uma pessoa 
que ganha três salários e não vou dar para uma pessoa que ganha meio 
salário e precisa estudar. Então, é cruel isso. Então, o fato de nós não termos 
garantido recursos para todos os identificados e sim um recurso fixo, 
independente do número de necessitados, meio que força a enxergar que nós 
temos que ter a seleção iniciada a cada ano. Não sei como é que seria em 
outras universidades, mas eu não enxergo uma outra forma da gente 
conseguir ser o mais justo com os critérios. Agora tem um outro aspecto, 
também o fato da gente não garantir a bolsa a todos, nos dá mais uma 
oportunidade para verificação da situação daquela pessoa. Eu já tive 
situações em que no segundo ano em que a pessoa recebeu a bolsa ao vir 
fazer aquela primeira entrevista que eu fazia, eu tinha esse cuidado: a forma 
dela se portar comigo, ela não conseguia ser falsa o tempo todo. E aí eu 
acabei retirando a bolsa porque no acompanhamento que eu fazia mais 
próximo daquela pessoa eu verificava que estava enganando o processo. 
Então, é difícil. Eu acho que [...] se tivéssemos garantido recursos para 
atender todos, eu teria condições de estabelecer que ao receber uma bolsa ele 
tem a garantia de ter essa bolsa durante todo o curso. [...] Não. Não é que 
não é suficiente. Pode até ser. Mas é que eu não tenho um estudo que me 
mostra que ele é suficiente para todos. [...] Pode ser por uma conjuntura 
momentânea ou o que aconteceu nos últimos dois ou três anos, que nós 
estamos tendo condições de atender a todos. Não sei. Mas nada me garante 
que com aquele recurso se eu falar que para os trezentos desse ano eu vou 
garantir a bolsa até o final do seu estudo. Então, à medida que forma os 
cinquenta, eu garanto cinquenta. [...] Mas como eu não sei se vão entrar 
somente cinquenta carentes, eu não sei se todos vão formar em cinco anos, 
eu não tenho a garantia de que aquelas bolsas vão ser devolvidas ao final do 
período para todos. Eu acho que os recursos ainda não são possíveis de se 
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falar que são suficientes. Eu tenho uma dúvida. Nos últimos anos a gente 
tem devolvido recursos. [...] Eu não tenho a garantia que aquele recurso vai 
dar para atender todos nesse estado (ROBSON MORENO). 

[...] eu presenciei e era muito angustiante quando a gente tinha que fazer a 
classificação dos alunos, por ordem de necessidades prementes quem precisa 
mais de bolsa do que outro. E eu acompanhei alguns desses atos de tirar de 
um para dar para outro, que não é correto. Eu acho que a gente tinha que ter 
uma política de assistência estudantil aqui de aumentar o número de 
recursos. Aumenta o número de alunos, democratiza-se o espaço 
universitário para os alunos de menor posse econômica e não aumenta o 
número de bolsas para atender toda a demanda. Eu acho que tinha que ter 
não um esforço de tirar de um e de outro, mas de pensar alternativas para se 
multiplicar o número de bolsas para não acontecer isso. Porque você tira de 
um e põe em outro. São ações paliativas, isso é muito ruim, porque você 
desqualifica o outro. Você desqualifica o aluno que tinha bolsa, mas você 
também não atende aquele que chega com muito mais carência. [...] Você 
vai perguntar: Qual é a solução? Talvez se o MEC, trabalhando com editais, 
a gente estará permanentemente, mandando projetos, elaborando projetos, 
para garantir todo ano um número X, uma quantidade X de recursos que dê 
conta das demandas que virão. Então, tinha que ter aí um trabalho de 
antecipação para que a gente não tire isso. [...] Os critérios são tão frágeis. 
São tão frágeis. Às vezes um que a mãe não ganha tanto, ou um pai está 
desempregado, etc. talvez tenha uma reserva que o outro que a mãe está 
empregada e não tem e a gente não sabe, e talvez nunca saiba. Vai saber. 
Então, o ideal seria realmente que todos recebessem essa bolsa por um 
trabalho de antecipação de planos. São projetos permanentes sendo 
realimentados, busca de novos editais, de novas parcerias, coisas muito além 
aí de Garanta um Futuro de ex-alunos, uma coisa que fosse mais permanente 
e progressivamente aumentando em termos de números de recursos (RITA 
STANO). 

O que que seria esse modelo? Pela minha formação, eu não raciocino de 
outra forma. Pode ser uma distorção minha, mas é assim. Essa questão, você 
tem parâmetros, é lógico que se o aluno ganhou na loteria ele está fora. 
Então você teria critérios de exclusão de bolsas. Critérios definidos: olha, 
você perde a sua bolsa nesses e nessas condições. Primeiro, eu acho que 
essas condições têm que ser absolutas, não pode ser relativa: o mais 
pobrezinho que chegou e empurrou o outro para fora do sistema. Então, 
inicialmente, eu imagino critérios absolutos de exclusão do processo. Por 
exemplo, poderíamos entrar nota; poderíamos entrar ganhou na loteria, não 
ganhou na loteria; o pai arrumou emprego, a mãe arrumou emprego. Então 
você teria uma avaliação em cima de critérios. Mantidos os critérios de 
permanência, eu entendo que ele deve continuar até o final, mesmo que entre 
um mais pobrezinho. Como é que eu equaciono isso? Equaciono 
estabelecendo uma reserva, definindo uma linha não tão, digamos assim, não 
tão bondosa, por assim dizer. “Ah, esse daqui, eu vou dar uma bolsinha para 
esse daqui coitadinho. Vou dar um pouquinho de dinheiro para ele”. Mas 
você tendo critérios em que você possa... não os critérios, mas os modelos 
que você possa, o modelo estatístico mesmo, onde você tenha a entrada, a 
permanência e a saída. Porque sem uma modelagem dessa você fica no 
escuro. Você tira e põe esse ano [...] você vira refém da demanda. Você não 
atua na demanda. Um ano você dá bolsas para pessoas assim não tanto 
carentes e no outro ano você recebe uma turma de carentes, aí você tem um 
problema. Eu acho que deve ter um, digamos assim, um número, um índice 
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de necessidades que mesmo que sobre dinheiro do ano você não aumenta 
essa população de forma aleatória ou a mercê da demanda. Entendeu? E 
seria o que? Atendimento muito básico como alimento, transporte, num nível 
de pobreza muito acentuado. Porque se eu tenho menos pessoas carentes e eu 
distribuo bolsa para todo mundo, no ano que vem essa pessoa vai continuar 
no sistema por um período. Então, eu sou meio reativo a você ficar à mercê 
da demanda, você não tem nenhuma ação pró-ativa interferindo nessa 
demanda, induzindo a demanda, controlando a demanda. Então, chegou, eu 
analiso e distribuo, aí eu vou ficar com essas flutuações. Por que que um está 
saindo e outro está entrando? Porque entrou um mais pobre, o outro um 
pouquinho menos pobre vai sair? Então, eu não sei. Você tem que estudar 
essa população e estabelecer parâmetros para que você tenha uma folga para 
gerenciar esse [...] esse aluno, mas projetando ele para cinco anos. Mais ou 
menos o que é que a gente faz? O aluno entrou. Ele já [...] bloqueou recursos 
de cinco anos. Então, [...] você tem que ter uma projeção de cinco ou seis 
anos. Então eu falo: “eu tenho um milhão, ele entrou aqui, já diminuiu no 
ano que vem, o ano que vem já não tem isso”. Se você não espelhar para 
cinco anos, você vai ter problemas. Então, critérios que realmente excluem e 
critérios de entrada, porque aí você consegue modelar, porque precisa ter 
esse modelo de cinco anos. É o que a gente faz, por exemplo, numa 
disciplina quando [...] nós criamos um curso, nós trabalhamos o curso e toda 
a estrutura dele, quer dizer, eu vou ter aluno no primeiro ano, depois eu vou 
ter no primeiro e no segundo. Depois eu vou ter no terceiro, no segundo e no 
primeiro; quarto, terceiro, segundo e primeiro... tal... tal... tal e mais os 
repetentes. Então, quando nós dimensionamos o curso de eletrônica, você 
tem que dimensionar os cinco anos. Eu acho que a assistência estudantil 
também, ela tem que ser projetada para cinco anos. E nesse processo de 
cinco anos você então, aí você tem um modelo, [...] digamos assim: o 
recurso que eu tenho, os critérios de entrada, os critérios de exclusão. Aí ou 
eu busco mais dinheiro, ou eu aperto a inclusão. Vou tornando os critérios 
mais rigorosos para conseguir pagar a conta no final. Agora, o que eu me 
preocupo, por exemplo, é colocar um aluno mais ou menos e depois eu ter 
que levar isso por um tempo e depois descontinuar.  [...] É lógico que tem a 
vida pessoal do aluno, tem o drama pessoal. Mas assim, para você trabalhar 
com planejamento você tem que olhar esses números. O que que está 
entrando, o que que está permanecendo, o dinheiro que eu tenho, quanto que 
isso está custando. Aí eu fixo valor de bolsa, tipo de bolsa, quer dizer, é um 
modelo bem interessante, de você fazer ele no tempo, entendeu? [...] Vai ser 
um aluno que vai ter maior retenção? Ele não vai formar num período? 
Então, mas sem esses números fica difícil [...]. Um dia você joga uma turma 
fora, põe novo, tira, vai ficar assim. Isso aí não é uma forma de levar o 
problema. Mas eu acho, e volto a insistir, que nós já temos dados suficientes 
para fazer uma análise assim, desse nosso aluno, tanto na fixação de bolsas, 
demanda que ele tem, a permanência dele e ter essa modelagem. Porque é 
muita gente. O período é uma série temporal que ela reflete em vários anos. 
E isso mexe com a vida desses alunos todos. O dinheiro, o recurso para isso, 
a gente sabe com seis meses de antecedência no mínimo, o governo já 
sinaliza quanto que vai ser. Então, eu consigo, por exemplo, no meio desse 
ano eu já sei o dinheiro do ano que vem, então já tem um dado, mas eu não 
tenho do aluno. Eu tenho um pedaço do dado. Eu tenho a informação 
olhando histórico de aluno e hoje eu já consigo fazer uma boa projeção. 
Então, eu acredito que à medida que esses alunos vão avançando no curso. 
Do PNAES nós estamos com quantos anos? Nós estamos com [...] três anos. 
Então, não deu um curso inteiro. [...] Então, faltam mais dois [...] para ter 
[...] cinco ou seis, vamos falar assim. [...] A gente está na metade do 
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caminho. [...] Quer dizer, nós podemos imaginar um ano de retenção aí. 
Então quer dizer, temos que pegar isso aqui e começar a projetar isso para os 
outros anos. Porque, olha, nós só temos metade. Na hora que formar seis 
anos, esse é o gasto meu do PNAES. Hoje eu estou gastando metade do 
dinheiro do PNAES. Agora qual que é o problema? Eu vou colocando todo... 
um monte de gente no PNAES, depois eu não vou aguentar, né? Porque 
assim, vamos fazer uma conta aqui, uma conta grosseira: vamos imaginar 
seis anos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então o que que o MEC 
está mandando para mim? Está mandando um valor aqui - um milhão e não 
sei o que (ele escreve e mostra numa folha de papel). Aqui eu tenho um 
milhão para um ano. Então, vamos botar: é dinheiro dividido por um (mostra 

o primeiro quadradinho). Aqui é o dinheiro dividido por dois (mostra o 

segundo quadradinho). Aqui é por três (mostra o terceiro quadradinho). 
Aqui é por quatro (mostra o quarto quadradinho). Aqui é por cinco (mostra 

o quinto quadradinho). E aqui é por seis (mostra o sexto quadradinho). 
Então, na hora que isso aqui se formar, hoje eu estou aqui: um, dois, três 
praticamente. Agora esse aluno que está aqui e vai vir para cá, vai entrar um 
novo (mostrando o aluno que sai no sexto e o outro que entra no primeiro 

ano) Então, esse modelo que eu vejo de você enxergar os seis anos [...] Você 
vai ter um aluno saindo aqui, um aluno saindo aqui, esse espirrando aqui por 
N motivos e você vai ter entrada. Esse é o modelo que eu vejo. Entendeu? 
Esse modelo. Eu iria nessa direção para fazer essa modelagem. [...] Mas, só 
para você ter uma ideia, você, por exemplo, com isso aqui, na hora que isso 
aqui formar (apontando para a sexta casa do desenho) você já tem uma boa 
previsão até do que você pode colocar aqui. [...] O que talvez tenha que 
variar é o nível. É a barreira que tem que aumentar e diminuir aqui de um 
ano para o outro. Olha, eu não posso mais colocar gente aqui porque não 
saiu tanto. E, às vezes, pode chegar a ter ano que vai dar zero aqui 
(mostrando a entrada de alunos no desenho). Da onde é que eu vou tirar 
dinheiro [...] se isso daqui não está movimentando? Entendeu, Gizelli? Eu 
perseguiria esse modelo. [...] 

A partir da análise das falas transcritas foi possível apreender que, para o engenheiro e 

presidente do Programa Garanta um Futuro, a continuidade da bolsa está vinculada ao bom 

desempenho do aluno. Ele ressalta ainda que merece a contínua permanência no programa o 

bom aluno, o aluno dedicado, aquele com bom rendimento acadêmico. Questiono se o aluno 

que não apresenta bom rendimento deva ser penalizado? Na realidade esse aluno não deveria 

receber outro tipo de apoio que não somente o econômico para que seu rendimento acadêmico 

pudesse ser melhorado? Como já foi afirmado neste estudo, a assistência estudantil consiste 

num conjunto de ações que visa garantir a permanência do aluno no ensino superior, ações 

essas que não se findam no econômico, mas perpassam as demais dimensões do ser social. 

Por outro lado, o relato da servidora e psicóloga Eliza Fonseca e o da professora Rita Stano 

relatam a angústia vivida pelos profissionais no momento da seleção ao terem que priorizar 

um em detrimento de outro, pois, sem dúvida alguma, todo ano chegam novos alunos com 

novas carências, podendo ser elas maiores do que aquelas apresentadas pelos veteranos. 

Pergunta-se: Há justiça em tirar a bolsa do veterano para beneficiar o calouro? Há uso 
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racional dos recursos públicos numa ação desse tipo? Essas respostas serão inseridas pelo 

professor José Alberto Ferreira Filho. Pode-se verificar, no relato do professor Agenor Pina e 

no do professor Robson Moreno, que muitas dúvidas permeiam esse tema, como, por 

exemplo, como atender quem chega, beneficiando também quem já está no programa, 

contando com o mesmo recurso financeiro? O professor Robson Moreno apresenta ainda a 

seguinte preocupação: Como saber se os quinhentos alunos ingressantes não serão todos 

carentes? Acredito que isso pode ser solucionado com previsões estatísticas, considerando 

anos anteriores. Outra questão merece real atenção, e que foi percebida na fala do professor 

Robson Moreno, é a forma pela qual se dá a tomada de decisão sobre a exclusão do aluno do 

processo e quais profissionais tomam parte desse processo. A exclusão do aluno do programa 

deve ser pautada numa análise feita por toda a equipe e baseada em dados que deverão 

compor relatório e parecer. Decisões desse tipo não podem ser tomadas a partir do bom senso, 

ou da análise leiga de um profissional de área que não disponha de competências para tal 

análise. Precisa-se entender que a formação profissional garante competências específicas a 

cada área. Ainda sobre formas de se garantir a continuidade da bolsa a um mesmo aluno 

durante o curso, a professora Rita Stano traz uma proposta interessante que complementa a 

ideia posta pelo professor José Alberto Ferreira Filho, que inclusive apresenta a resposta a 

essa e outras questões, desenhando um esboço de modelo capaz de solucionar esse problema. 

A professora Rita Stano traz a sugestão do aumento gradativo da verba destinada à assistência 

estudantil pelo PNAES. Isso tem sido realizado pelo MEC nos anos de implementação do 

programa, como pôde ser visto nesse estudo. No primeiro ano do programa na UNIFEI os 

recursos não alcançaram o valor de R$ 300.000,00 e, no ano de 2011, esse recurso ultrapassou 

o valor de R$ 1.200.000,00. Sendo assim, o aumento gradativo de recursos poderia estar 

sendo uma solução possível para o problema da continuidade da oferta da bolsa para um 

mesmo aluno, se a UNIFEI tivesse se programado para isso desde o primeiro ano do PNAES.  

A proposta trazida pelo professor José Alberto Ferreira Filho é um modelo interessante 

e que merece maior reflexão acerca dele. Sendo assim, norteada pelas suas colocações, penso 

que o programa de assistência estudantil deveria proceder a uma previsão de atendimento que 

vise garantir a continuidade das bolsas para um mesmo aluno carente por um período de cinco 

ou seis anos. Acredito que a descontinuidade da concessão da bolsa, sem justificativa 

plausível, implique em mau uso dos recursos financeiros públicos, logo que o objetivo do 

PNAES é garantir a permanência do aluno na graduação até sua conclusão, fato esse que não 

se efetivará caso o aluno perca a bolsa. Essa flutuação, ou incerteza acerca da continuidade do 

recebimento da bolsa, além de gerar sofrimento ao aluno pode acarretar a sua evasão. 
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Ratifico, portanto, que, dessa forma, o objetivo do PNAES deixará de ser alcançado. Pode-se 

partir do princípio de que somente os alunos pertencentes às classes D e E tenham a garantia 

precípua da continuidade da concessão das bolsas, podendo os alunos das demais classes 

estarem sujeitos às variações ou flutuações a cada início de ano. 

 

 

3.2.3 Análise dos dados: o olhar dos alunos 

 

 

O questionário (Anexo 2) aplicado a 97 alunos foi composto por 45 perguntas e 

possibilitou apreender dados relevantes para a consolidação desta pesquisa. Abaixo serão 

apresentados os resultados obtidos nessa coleta de dados. 

Ao se tabular os dados constatou-se que, de todos os alunos entrevistados, apenas um 

deles ingressou na UNIFEI em 2006; sete deles no ano de 2008; vinte e sete em 2009; vinte e 

dois em 2010; e trinta e nove estudantes entraram na UNIFEI em 2011. Um aluno não 

respondeu a essa questão. Esses dados demonstram que a análise da continuidade da bolsa do 

programa de assistência estudantil acontecerá considerando os anos de 2006 e 2011, já que 

não houve alunos participantes nessa pesquisa que ingressaram na UNIFEI nos anos 

anteriores a 2006. 

A maior parte dos alunos entrevistados são bolsistas no ano de 2012 e, de acordo com as 

respostas dadas ao questionário, eles receberam ao menos uma bolsa entre os anos de 2008 e 

2011. Nenhum dos alunos recebeu bolsa antes de 2008, mesmo tendo aparecido na pesquisa 

alunos ingressantes em 2006.  

Esses alunos, que participaram da pesquisa, estão distribuídos entre os seguintes 

cursos: Administração, Ciência da Computação, Ciências Atmosféricas, Engenharia 

Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Energia, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Hídrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Mecânica de Aeronáutica, Física Bacharelado, Física Licenciatura, Matemática 

Bacharelado, Matemática Licenciatura e Sistemas de Informação. 
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Gráfico 3.2.3.1: Curso em que o bolsista está matriculado 

 

Foi verificado que, dos 97 alunos respondentes, 82 deles, ou seja, 85% cursaram o 

ensino fundamental e médio na sua maior parte em instituição pública. Os 15 demais (15%) 

cursaram o ensino básico em escola particular, sendo que três deles informaram terem cursado 

com bolsa integral, como demonstrado no gráfico abaixo.  
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Gráfico 3.2.3.2: Tipo de escola em que cursou o ensino básico 

 

Verifica-se, a partir dessa amostragem, que a maior parte dos alunos são ex-estudantes 

da rede pública. Somado a isso, apreende-se também que um dos critérios postos pelo PNAES 

tem sido atendido no processo seletivo da UNIFEI, que é o de dar prioridade a alunos 

provenientes da rede pública de ensino básico.  

Dos alunos respondentes, 45% não fizeram cursinho preparatório para vestibulares e 

55% deles participaram dessa preparação para o vestibular 

 

 

 

Gráfico 3.2.3.3: Participação em cursinhos pré-vestibulares 

 

Esses dados revelam que ainda há uma forte concorrência nos processos seletivos de 

acesso às universidades federais que acabam por levar os alunos a buscar os bancos dos 

cursos pré-vestibulares objetivando uma vaga em uma IFES.  

Ao serem indagados sobre por que escolheram estudar na UNIFEI, os alunos 

responderam, de forma livre, apontando vários motivos. O motivo mais relevante na tomada 
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dessa decisão foi a proximidade com a casa da família do aluno, seguido pela “excelência da 

universidade”; depois pela oferta do curso desejado; pela qualidade de ensino; por ser uma 

universidade federal e, portanto, gratuita; por ser a única em que passou; pelo custo de vida da 

cidade; por usar a nota do ENEM; por influência de amigos e familiares; por ter irmão 

estudando na UNIFEI; por ter projetos interessantes na área de interesse. Diante dessas 

informações percebe-se que os alunos priorizam a proximidade com a casa ao escolherem em 

qual instituição estudar. A proximidade com a casa da família aparece em 55 respostas. 

Pressupõe-se que isso tenha relação direta com a condição socioeconômica, estabelecendo 

parâmetros de economia, e também com a estabilidade emocional, pois a proximidade entre as 

cidades permite um maior contato com a família.  

Quando questionados sobre o porquê da escolha dos cursos nos quais os alunos 

estavam matriculados, a maioria respondeu que foi por afinidade com a área, aptidão, gosto 

pela área. Alguns responderam que foi pela oportunidade futura no mercado de trabalho, pela 

possibilidade de conseguir boa condição financeira após ter se formado. Outros responderam 

em menor número que a escolha foi feita levando em consideração a facilidade de entrada, e 

ainda por ser um curso noturno.  

Apesar de 86 dos alunos terem afirmado que escolheram o curso por afinidade, ou 

aptidão, ou gosto pela área, 35 estudantes (dos 97 participantes) disseram que já pensaram em 

desistir do curso.  

 

 

Gráfico 3.2.3.4 Porcentagem de alunos que já pensou em desistir do curso 

 

Os motivos apresentados por eles como sendo os possíveis propulsores da desistência 

foram: dificuldades financeiras; dificuldades com as disciplinas; distância da casa dos pais; 

por precisar trabalhar e não conseguir conciliar as duas atividades; por não ser o que queria; 

entre outros. Nesses relatos, os alunos demonstram que as dificuldades vivenciadas geram 



201 

 

estresse, incertezas, desgastes que levam muitas vezes à intenção de desistência do curso. 

Verificou-se que a maior parte dos alunos pensou em desistir ou por dificuldades financeiras 

ou por dificuldades com as disciplinas. A assistência estudantil deve contemplar essas duas 

questões em suas ações, já que elas vêm também explicitadas no decreto federal que institui o 

PNAES. A equipe multidisciplinar tem fundamental importância nesse processo, pois ela será 

capaz de ofertar apoio aos alunos que se encontrarem em situação de quase evasão. Esses 

apoios extrapolam a ajuda financeira, abarcando o apoio pedagógico e psicológico no caso da 

UNIFEI que dispõe desses profissionais em seu quadro de servidores. 

O trabalho aparece, na fala de alguns alunos, como possibilidade de garantir sua 

própria permanência na universidade, ou ainda como complemento à bolsa ofertada ou ajuda 

financeira dada pela família. O trabalho é posto por alguns deles, também, como 

“oportunidade de um primeiro contato com o mercado de trabalho”, para aqueles que se 

lançam em atividades diretamente relacionadas à sua área de estudo. Do total dos alunos que 

participaram da pesquisa, dez afirmaram que trabalham.  

 

 

Gráfico 3.2.3.5 Alunos que trabalham 

 

Vinte e dois estudantes disseram já terem trabalhado em algum momento durante a 

graduação, mas que deixaram o trabalho, como pode ser verificado no gráfico abaixo.  
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Gráfico 3.2.3.6 Alunos que trabalharam em algum momento enquanto cursavam a graduação 

 

A maior parte desses alunos afirmou que deixaram a atividade laborativa porque era 

difícil conciliar as duas atividades, como pode ser verificado nesses registros: “parei para 

estudar”; “fica muito difícil conciliar os estudos com o trabalho”. Outros dizem que 

preferiram o trabalho informal e esporádico garantindo-lhes complemento financeiro e horário 

flexível. A bolsa ofertada pelo programa de assistência estudantil aparece também como 

incentivo à dedicação exclusiva ao estudo. Para 15 alunos, o trabalho interferiu em suas vidas 

acadêmicas, pois lhes reduzia o tempo de dedicação aos estudos, impossibilitando dedicação 

exclusiva, implicando reprovações, menores coeficientes de rendimento acadêmico. Dois 

depoimentos exemplificam bem o supraexposto: “já trabalhei em período integral e parcial. O 

período integral compromete a vida acadêmica, pelo cansaço e sobrecarga de atividades”; 

“acabei reprovando em algumas matérias por ter que faltar às aulas devido ao trabalho e falta 

de tempo para estudar para as provas”. Verifica-se, a partir desses dados, que a assistência 

estudantil é, sem dúvida, um mecanismo de fundamental importância para a manutenção, 

permanência e bom desempenho do aluno na universidade. 

Questionou-se também se, na escolha do curso e da universidade, os alunos levaram 

em consideração a oferta de bolsas pela instituição e o resultado foi o seguinte: 43 deles 

afirmaram que sim, que a existência de um programa de assistência estudantil pesou 

positivamente na escolha feita. Os demais 54 alunos disseram que isso não influenciou na 

decisão.  

 

 

 

 



203 

 

 

Gráfico 3.2.3.7 Influência do programa de assistência estudantil na escolha do curso e IFES 

 

Sabe-se que muitos alunos chegam à universidade sem saber desse direito e acabam 

por ter contato com essa informação na matrícula ou no decorrer do curso. Sendo assim, ao 

serem questionados sobre a forma pela qual os alunos souberam do programa de assistência 

estudantil, os alunos disseram que souberam ou por meio de amigos, parentes, servidores, 

pelo site da UNIFEI, na universidade mesmo de diversas maneiras. Esses dados podem ser 

verificados no gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 3.2.3.8 Forma pela qual o aluno soube do programa de assistência estudantil na 
UNIFEI. 

 

O gráfico acima demonstra que a maior parte dos alunos ficou sabendo do programa 

por meio de amigos ou colegas da universidade (47%). Menos da metade dos estudantes 

(20%) soube do programa pela divulgação realizada pelo site da UNIFEI. Outros 17% 
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souberam no campus e 4% por indicação de professores ou servidor técnico-administrativo. 

Aqueles alunos que souberam no campus, eles o souberam por meio de faixa de divulgação, 

cartazes, palestras, no momento da matrícula, entre outros. Esses dados demonstram que 

existe a necessidade de se trabalhar melhor a divulgação na universidade, pois a maior 

divulgação ainda é o “boca a boca”, ou divulgação entre alunos.  

Quarenta e quatro alunos (44), quando questionados sobre a efetividade do processo 

de divulgação do programa de assistência estudantil, responderam considerar o processo 

efetivo. Trinta e seis (36) disseram que “não”, o processo de divulgação não é efetivo. 

Dezesseis alunos (16) disseram que ele é parcialmente efetivo e um aluno não expressou 

opinião sobre o assunto, deixando a questão em branco.  

 

 

Gráfico 3.2.3.9 Opinião sobre a efetividade do programa de assistência estudantil da UNIFEI 

 

Os alunos que consideram efetiva a divulgação realizada demonstram acreditar que o 

site e as palestras no início do ano são suficientes para garantir a informação dos alunos. Isso 

pode ser verificado nas seguintes colocações: “Sim. Ninguém deixa de ganhar bolsa por falta 

de informação, a não ser por preguiça”; “Sim, mas é preciso a entrada frequente no site da 

UNIFEI”; “Considero que sim, pois quem precisa procura se informar e sabemos que no site 

da universidade temos as informações necessárias”. Das exposições dos alunos que 

consideraram o processo não efetivo, foram transcritas algumas afirmações com o intuito de 

possibilitar um melhor entendimento acerca da opinião dos estudantes acerca dessa questão: 

“Não. Acho que deveria ser mais divulgado para os ingressantes. Conheço pessoas que não se 

inscreveram no programa porque não ficaram sabendo de sua existência ou não tiveram 

tempo, já que geralmente a entrega dos documentos é somente na primeira semana de aula” 
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(no caso dos calouros); “Não atualmente. Diferentemente do meu ano de ingresso, não vi 

nenhum aviso muito exposto dentro da universidade”; “Não muito, pois é divulgado só em 

uma página no site”; “Não. Conheço muitas pessoas que nunca ouviram falar da assistência 

estudantil”; “Não muito. A assistência só é divulgada em sua maior parte através do site da 

UNIFEI e através do boca a boca, mas cartazes pendurados nos murais seriam muito úteis”; 

“Não. Aparece apenas no site, sem um maior alarde, e às vezes muitos que precisam perdem o 

prazo de inscrição e a bolsa no ano todo”. Alguns dos alunos que consideram o processo de 

divulgação parcialmente efetivo trouxeram as seguintes opiniões: “Considero pouco efetivo, 

pois até hoje apenas vi sobre a assistência estudantil no site da UNIFEI, e precisa de certa 

insistência para encontrar o link”; “Acredito que poderia ser mais divulgado em murais da 

universidade, como são as palestras, workshops e seminários”. Diante dos dados 

supraexpostos, a DAE deve repensar o método de divulgação para alcançar maior número de 

estudantes, pois, de acordo com os dados, de acordo com a opinião dos alunos, a técnica de 

divulgação não atinge muitos alunos. Ratifica-se que 47% dos estudantes ficaram sabendo do 

programa por meio de amigos ou colegas da universidade, demonstrando, assim, que a função 

de divulgação do programa que deveria ser de responsabilidade da DAE está sendo feita pelos 

alunos.  

Na opinião de 77 estudantes, os valores repassados pela assistência estudantil foram 

suficientes para garantir sua própria permanência. Dezessete consideraram que os valores não 

eram suficientes e três deixaram a questão em branco.  

Todos os alunos consideram terem feito bom uso das bolsas concedidas a eles. 

Inclusive relataram que elas auxiliaram tanto em termo de transporte, como de alimentação, 

compra de materiais para utilização no curso (xerox, notebook, livros, etc.), investimento em 

educação (curso de línguas, seminários, etc.), pagamento de contas (água, luz, telefone, 

aluguel), saúde, entre outros. 

Para a maior parte desses alunos (52 deles) as bolsas moradia e alimentação, ofertadas 

pela UNIFEI, são de fundamental importância para a garantia da permanência deles. Vinte e 

cinco alunos consideram que somente a bolsa moradia é fundamental. Treze alunos 

consideram a alimentação fundamental. Cinco consideram a alimentação, moradia e curso de 

línguas fundamentais para sua permanência na instituição. Dois alunos deixaram a questão em 

branco.  

Além das bolsas ofertadas pelo programa de assistência estudantil, a maior parte dos 

alunos recebe ou já recebeu outra ajuda financeira de forma a complementar a renda para 

cobrir os gastos, como, por exemplo: ajuda de pais, tios, irmãos, amigos, marido, bolsa de 
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iniciação científica, entre outros. Esse dado demonstra que, para a maioria dos alunos, a bolsa 

é, na realidade, um complemento aos gastos mensais, não garantindo a manutenção financeira 

total de sua permanência. 

Sessenta e sete (67) alunos afirmaram conhecer os critérios de análise e seleção do 

programa de assistência estudantil da UNIFEI; vinte e seis (26) disseram não conhecer; dois 

(2) afirmaram conhecer “mais ou menos” e outros dois (2) deixaram a questão em branco. 

Quando questionados sobre o que pensavam sobre a assistência estudantil, a maior parte dos 

alunos teve algum tipo de posicionamento favorável em relação à importância dessa política. 

Isso pode ser percebido em algumas das explicitações postas pelos alunos, como, por 

exemplo: “É lei, direito do aluno, apenas o governo deveria liberar maior verba para abranger 

o máximo de alunos”; “indispensável”; “ajuda muitos alunos necessitados a conseguirem 

completar sua formação”; “ela é de grande valia para garantir a permanência do aluno na 

instituição”; “essencial para pessoas dedicadas e pobres como eu”; “extremamente necessária 

em qualquer instituição pública de ensino, como forma de acesso para qualquer aluno à um 

ensino de qualidade, principalmente considerando que a maioria vem de fora”; “acho 

importantíssimo ter assistência estudantil, pois muitos fatores financeiros, psicológicos 

interferem na permanência do aluno na universidade”. Alguns outros alunos efetuaram 

algumas críticas, pois consideraram que a questão 32 tratava da política da UNIFEI, porém 

esse questionamento específico sobre essa instituição aconteceu na questão 33. Sendo assim, 

as críticas sobre a UNIFEI apresentadas na questão 32 foram reafirmadas na questão 33. 

Dessa forma, as críticas sobre essa política na UNIFEI foram expressas apontando 

várias falhas, como, por exemplo, no que tange à pontualidade e cumprimento de prazos e às 

falhas na seleção, pois, segundo alguns depoimentos, há alunos que precisam e não recebem 

as bolsas e outros que não precisam e as recebem. Os alunos criticam ainda o processo de 

divulgação, afirmando que o processo é muito burocrático e lento, vinculando tais questões à 

falta de pessoas para auxiliar no processo. Eles afirmam ainda que a comunicação é falha e 

que o programa não oferta alojamento. Uma opinião interessante de um dos alunos sobre a 

assistência estudantil da UNIFEI diz que “nossa assistência estudantil é muito desestruturada 

e atitudes precisam ser tomadas por parte de todos os envolvidos”. Essa frase reflete bem o 

que é o programa hoje e o que deve ser feito, e por quem devem ser feitas as mudanças: 

profissionais competentes, gestores e alunos, ou seja, a construção é coletiva. 

Quando indagados sobre se conhecem os programas de assistência estudantil de outras 

universidades, 25 alunos afirmaram conhecer e 72 disseram não ter conhecimento.  
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Gráfico 3.2.3.10 Porcentagem de alunos que conhecem programas de assistência estudantil de 
outras IFES 

 

Esses dados são importantes, pois demonstram o interesse ou a curiosidade do aluno 

em conhecer programas de forma a compará-los ao da sua própria instituição possibilitando a 

construção de parâmetros, assim como seus próprios direitos. Ao que parece, a maior parte 

dos alunos só conhece o programa da UNIFEI, limitando-se, dessa forma, a análise crítica que 

possa fazer. Acredito que o olhar crítico tende a ser mais aguçado diante de situações que 

possibilitem a análise comparativa.   

Indagados sobre o conhecimento de seus direitos no que tange à assistência estudantil, 

47 alunos disseram conhecê-los e 49 disseram não conhecê-los. Um aluno não respondeu a 

essa questão, deixando-a em branco, como demonstra o gráfico que se segue. 

 

 

Gráfico 3.2.3.11 Porcentagem de alunos que conhecem seus direitos no que tange à 
assistência estudantil 
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Somado ao supraexposto, 72 estudantes afirmam que desconhecem o PNAES (decreto, 

portaria, critérios de seleção, etc.), como demonstrado no gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 3.2.3.12 Porcentagem de alunos que conhecem o PNAES 

 

Comparando esses dados, percebe-se certa incoerência entre as respostas dos alunos, 

pois não há como conhecer os direitos no que tange à assistência estudantil sem ter 

conhecimento do que PNAES. Deduz-se, portanto, que parte dos 47 alunos que responderam 

conhecer os seus direitos estão, de certa forma, equivocados em suas respostas.  

O gráfico abaixo demonstra que oitenta e um alunos, ou 84% dos alunos, consideram o 

processo de seleção do Programa de Assistência estudantil justo.  

 

 

Gráfico 3.2.3.13 Porcentagem de alunos que consideram o processo de seleção justo 
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O porquê de acharem que o processo é justo pode ser verificado nas seguintes 

respostas dadas por eles: “entre as pessoas que conheço que recebem os benefícios, todas 

realmente precisam”; “porque vejo que, na maioria dos casos, os alunos que precisam da 

bolsa conseguem. Os que vejo que precisavam e não conseguiram foi por falta de 

documentos”; “porque é feito com base na seleção da documentação entregue. Claro que 

depende da boa fé dos alunos, mas o processo de seleção é justo”. 

Treze (13) acreditam que o processo é injusto: “porque muitos que precisam não 

recebem”; “muita gente rica ganha a bolsa”; “o número de bolsas é pequeno com relação à 

quantidade de alunos que necessitam”; “porque não tem uma investigação eficiente para ver 

se os alunos estão agindo de má fé”; “há limitações com relação a pessoal para conferência de 

dados fornecidos”; “porque, infelizmente, existem pessoas que conseguem ‘burlar’ o sistema 

e conseguem a bolsa, mesmo não precisando”. Dois (2) consideram que o processo é 

parcialmente justo e afirmou que “talvez seja, mas nós não sabemos os critérios de seleção”. E 

um aluno deixou a questão em branco, pois considera não habilitado para julgá-lo já que não 

conhece o processo de forma detalhada. 

Ao serem questionados por que o processo era justo ou injusto 13 alunos deixaram de 

responder a questão. Dessa forma, a maior parte dos alunos considera o processo de seleção 

da assistência estudantil da UNIFEI justo. 

Oitenta e um alunos (81) consideram os critérios de seleção do programa justos e vinte 

e quatro (24) desse montante não soube responder por que acham justos esses critérios. Nove 

(9) consideram injustos os critérios e um (1) deles afirmou que “a entrevista é super 

importante! Na verdade acho que é uma das partes mais importantes da seleção. Em 2009 e 

2010 isso não aconteceu”. Houve ainda um estudante que não soube responder por que acha 

injusto o processo. Um aluno afirmou desconhecer os critérios e seis deixaram a questão em 

branco. No total, vinte e nove (29) pessoas não souberam opinar por que consideram os 

critérios de seleção justos ou injustos, porém, a maior parte dos alunos considera os critérios 

de seleção do programa justos. 

Cinquenta e três (53) alunos dizem considerar que o programa de assistência estudantil 

não contempla as necessidades dos estudantes. Quarenta e um (41) estudantes dizem que o 

programa contempla, sim, as necessidades deles. Dois (2) deixaram em branco e um (1) aluno 

efetuou dupla marcação. No gráfico abaixo estão representados esses dados. 
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Gráfico 3.2.3.13 Porcentagem de alunos que acreditam que programa de assistência estudantil 
contempla as necessidades dos estudantes 

 

Quando questionados sobre quais bolsas ou ações da assistência estudantil deveriam 

existir na UNIFEI e não existem, dezoito (18) alunos deixaram a questão em branco e dois (2) 

disseram não saber sugerir. Três alunos (3) acreditam que as bolsas ofertadas são suficientes. 

Nas declarações dos alunos, as bolsas que aparecem como sugestões, são: bolsa saúde 

(médico, odontológico, psicológico); alojamento estudantil; idiomas; vale transporte; 

restaurante universitário/bandejão; auxílio material didático (xerox, papelaria, livros, etc.); 

auxílio creche; auxílio cultura (teatro, cinema, lazer, etc.); apoio pedagógico; auxílio 

alimentação para fins de semana; auxílio emergencial para alunos calouros, em especial nos 

primeiros meses do curso. Em menor número apareceram as seguintes sugestões também: 

cursos de informática; ampliação de laboratórios de informática; auxílio notebook; vale 

alimentação para supermercados; auxílio para viagens; foram sugeridas também a 

possibilidade de acumular bolsas e o aumento do valor da bolsa moradia. Algumas colocações 

de alunos que merecem destaque:  

Como ações, entender melhor as necessidades dos alunos, o mercado 
itajubense, para que se entenda as reais dificuldades. Quanto a bolsas, talvez 
uma boa cultura, que permita ao aluno comprar alguns livros exigidos para a 
faculdade que não existem na BIM, ou comprar um livro de literatura, ir ao 
cinema, possa desfrutar um pouco de lazer. Pode-se até considerar isso 
supérfluo, porém todos deveriam ter o direito a isso também, isso faz parte 
do crescimento pessoal das pessoas, elas se tornam pessoas melhores quando 
conhecem mais coisas, analisam mais coisas, e sem sombra de dúvidas, lazer 
e cultura tem papel importante no crescimento pessoal e irão refletir no 
profissional futuramente. 
Moradia no campus e RU com acesso para todos e descontos para bolsistas. 
O RU e o alojamento estudantil deveria ser prioridade neste momento. 
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Quando indagados sobre a comunicação entre a DAE e os estudantes nos vários 

momentos do processo de seleção, 42 alunos responderam que “sim”, que há uma boa 

comunicação entre as partes. Trinta (30) estudantes disseram que não há boa comunicação; 

dezessete (17) disseram que a comunicação é “parcialmente” falha; dois (2) alunos não 

souberam opinar e outros seis (6) deixaram a questão em branco. 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.3.14 Existência de boa comunicação entre alunos e DAE 

 

Trinta (30) alunos disseram não haver uma boa comunicação com a equipe 

multidisciplinar.  Trinta e cinco (35) estudantes disseram que “sim”, existe uma boa 

comunicação. E seis (6) alunos não responderam a essa questão. Três (3) disseram que a boa 

comunicação ocorre somente em parte do ano, no momento da entrevista. Oito (8) acreditam 

que a comunicação é mediana, não é efetiva. Dois (2) disseram que não puderam opinar 

porque a instituição nem sequer possui equipe multidisciplinar e treze (13) disseram não saber 

informar. 

Oitenta e cinco (85) alunos afirmaram considerar importante a continuidade da 

concessão da bolsa para um mesmo aluno durante toda a sua graduação, como demonstrado 

no gráfico abaixo.  
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Gráfico 3.2.3.15 Porcentagem de alunos que considera importante a continuidade da 
concessão da bolsa durante toda a graduação 

 

Isso pode ser verificado nos seguintes registros: “se o aluno precisar, certamente é 

importante, sim, pois educação é um direito do aluno”; “porque os gastos são durante toda a 

graduação e não somente no primeiro ano. Muitos estudantes só permanecem na faculdade 

por causa desses auxílios e sem eles seria inviável sua permanência na cidade”; “sim, mas 

acho importante também a comprovação da situação financeira familiar anualmente. Eu, por 

exemplo, tenho usufruído da bolsa todos os anos, mas tenho sempre comprovado minha 

situação financeira”; “porque é complicado para um veterano perder a bolsa, pois isso pode 

forçá-lo a sair da faculdade, mudar de moradia ou trabalhar junto com os estudos, algo que 

pode atrapalhar os estudos”; “um aluno pobre não vira rico durante a graduação. Na minha 

opinião, é melhor alguém terminar o que está fazendo do que ele parar no meio para entrar 

outro que pode parar no meio também”. Apenas oito (8) não consideram importante o mesmo 

aluno receber a bolsa durante toda a graduação, e algumas das justificativas para a resposta 

negativa podem ser verificadas a seguir: “a concessão deve ser feita de acordo com a 

necessidade, que pode mudar ao longo da graduação”; “não acho bom que o aluno receba a 

bolsa durante toda a sua graduação porque deve dar oportunidade para outros”; “isso pode em 

muitos casos demonstrar comodismo por parte do aluno”. Quatro (4) alunos não responderam 

se consideram a continuidade da concessão da bolsa importante e sete (7) alunos não 

souberam explicar por que consideram (ou não consideram) a continuidade da concessão das 

bolsas uma ação importante.  

As conclusões sobre os dados coletados serão explicitadas a seguir. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho buscou-se analisar a política de assistência estudantil e sua 

materialização (abrangência e efetividade) na Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, 

antes e depois do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. A partir do estudo 

aqui proposto foi possível verificar que a assistência estudantil faz parte de um processo 

histórico, mesmo porque ela está diretamente ligada à questão, também, histórica da 

desigualdade social e do restrito acesso de camadas populares ao ensino superior. Viu-se, 

neste estudo, que a assistência estudantil surge como possibilidade de permanência do aluno 

carente nas IFES e que essa luta foi emblemada pelos movimentos estudantis e sociais, 

ganhando força no decorrer das décadas até culminar no PNAES.  

Viu-se também que a assistência social não é sinônimo de assistência estudantil. Elas 

são políticas de áreas diferentes que lidam com manifestações da desigualdade social, cada 

uma delas com sua função, objetivo e papel específico. A opinião dos participantes da 

pesquisa (gestores e alunos) em relação à Política de Assistência Estudantil revela que, na 

UNIFEI, ela ainda é gerida a partir de uma premissa incorreta. O fato é que poucos a 

conhecem com profundidade e a apreendem enquanto direito do aluno. As falas dos 

professores e algumas respostas dos alunos levam a crer que essa política ainda é entendida 

como “favor” destinado aos estudantes. A questão da efetividade da assistência estudantil 

está, também, diretamente relacionada ao real entendimento da função, objetivo e papel dessa 

política. Acredita-se que o maior conhecimento implique na redução de equívocos na gestão 

das ações. Enquanto ela não for encarada como direito, pode-se incorrer em erros, pois se 

passa a exigir contrapartidas desnecessárias e injustas capazes de causar a exclusão de alunos 

do processo e consequente evasão da universidade. Com isso ela deixa de cumprir sua função 

precípua, que é a de garantir a permanência do aluno no ensino superior público.  

Tendo este estudo buscado também entender se houve benefícios proporcionados pela 

assistência estudantil de forma a garantir a permanência dos alunos na graduação, assim como 

se ela proporcionou a redução da evasão e a melhor vivência acadêmica desses estudantes, 

entendeu-se que houve, sim, benefícios proporcionados pelo programa, pois muitos dos 

alunos consideraram as bolsas fundamentais para a sua permanência na instituição. Ratifica-

se, porém, que existem muitas falhas e que elas devem ser corrigidas, já que foi verificado um 

número significativo de intenções de desistência do curso entre os alunos, em especial por 

dificuldades financeiras. O fato é que a assistência estudantil proporcionou, sem dúvida, a 
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redução da evasão nas IFES, porém esse índice não pôde ser mensurado na UNIFEI pela falta 

de sistematização dos dados, impossibilitando uma análise comparativa entre os anos. 

Buscou-se também investigar os pressupostos e as hipóteses dessa pesquisa de forma a 

validá-los ou refutá-los. Sendo assim, entendeu-se, a partir dos dados coletados e da análise 

realizada, que a assistência estudantil na UNIFEI foi criada a partir de uma demanda 

detectada, mas sem a participação democrática dos alunos. Como foi verificado na fala dos 

gestores, em nenhum momento os alunos carentes foram ouvidos na tomada de decisão da 

escolha das modalidades das bolsas, ou seja, não foi efetuado qualquer levantamento junto aos 

alunos de forma a verificar a demanda deles. Na UNIFEI são raros os alunos que se 

posicionam criticamente questionando o programa, exigindo seus direitos, justamente porque 

a maioria desconhece o PNAES, desconhece seus direitos.  

Antes de dar início à pesquisa, acreditava-se que os gestores e parte da comunidade 

acadêmica não entendiam como fundamental a política de assistência estudantil, pois se 

deduzia que eles acreditavam que os graduandos dessa instituição não teriam carência 

socioeconômica. Constatou-se, porém, que todos os participantes dessa pesquisa sabem da 

existência de alunos carentes na instituição e que essa política viria a ser um mecanismo de 

inclusão social. Também se constatou, porém, uma contradição entre discurso e prática, pois, 

apesar de reconhecerem a necessidade dela, a política de assistência estudantil não é 

priorizada nessa instituição, seja por questões estruturais ou pela falta de vontade política em 

implementá-la de maneira efetiva, impossibilitando até mesmo a instituição de equipe 

específica para lidar com as atividades pertinentes ao PNAES.  

O diálogo entre os gestores e alunos e a forma pela qual tem sido realizada a 

divulgação foram criticados pelos estudantes, pois eles acreditam que nem uma e nem outra 

ação ocorra de forma razoável. Por outro lado, a maior parte dos gestores crê que o processo 

de divulgação ocorre de maneira satisfatória, ou efetiva e que a DAE está aberta ao diálogo. 

Entendendo que o diálogo consiste em troca de ideias e de informações, pode-se concluir que 

não há um diálogo efetivo entre as partes. Exemplo disso reside no fato de os alunos não 

serem consultados de forma a detectar sua real demanda delas. 

Além dos pressupostos e das hipóteses, algumas indagações também permearam este 

estudo. Foram elas: − A assistência estudantil na UNIFEI se efetiva de forma democrática? − 

Trouxe o PNAES contribuições para a já existente política de assistência estudantil da 

UNIFEI? − Seguem os estudos socioeconômicos realizados nessa instituição uma 

padronização nacional? − Quais são os critérios de análise e de seleção adotados na 
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assistência estudantil da UNIFEI? − Decorre a oferta nessa instituição de um estudo visando 

detectar a demanda? − Por quantos e quais profissionais é formada a equipe que compõe o 

programa de assistência estudantil na UNIFEI?  

Diante de todas as evidências, entende-se que a assistência estudantil da UNIFEI não 

tem sido uma ação efetiva, pois ela sequer possui equipe estruturada, com o mínimo de 

profissionais necessários para que o programa possa vir a ser desenvolvido a contento. Tem-

se também que as bolsas ofertadas pelo programa vão ao encontro apenas de algumas das 

demandas dos alunos, já que estes não foram consultados no estabelecimento das bolsas e dos 

apoios.  

Com a instituição do PNAES na UNIFEI, acredita-se ter havido um retrocesso da 

política nessa instituição, pois anteriormente existia uma estrutura composta por uma 

psicóloga e estagiárias de psicologia (um embrião de equipe capaz de atuar na área) e que, 

posteriormente, passou a ser dirigida e integrada por uma única pessoa: o diretor da 

Assistência Estudantil. Ratifica-se que após, o PNAES, os diretores eram todos profissionais 

da área de exatas e, consequentemente, não apresentavam competências e atribuições 

profissionais para efetuar qualquer parte técnica do processo seletivo.  

Buscando responder a uma das indagações sobre os estudos socioeconômicos 

realizados na UNIFEI, pode-se afirmar que eles seguem os critérios estabelecidos pelo decreto 

federal que rege o PNAES, assim como pelos critérios estabelecidos pela própria 

universidade, além dos critérios de classificação adotados pelas assistentes sociais, já que não 

foi detectada nenhuma padronização de análise entre as universidades.  

Outro ponto que merece real atenção é a questão da garantia da permanência do aluno 

durante toda a graduação pelo programa de assistência estudantil. A flutuação ou inconstância 

do recebimento da bolsa ano a ano gera sofrimento e desgaste ao aluno. Por outro lado, ela 

implica mau uso dos recursos financeiros públicos destinados a esse fim. Sendo assim, 

durante a entrevista, o professor José Alberto Ferreira Filho contribuiu com uma proposta que 

pode vir a ser um modelo que equacione esse problema. A sugestão é que, ao entrar no 

programa, o aluno carente tenha estabelecido a garantia de permanência por cinco ou seis 

anos (considerando aqui alguma possível retenção). O programa deverá estar estruturado para 

prever esse gasto, garantindo, por exemplo, aos alunos das classes D e E esse direito e, 

consequente estabilidade, durante os anos de estudo. 

Acredita-se, então, com os resultados obtidos e com as reflexões propostas, que 

melhorias possam vir a ser realizadas junto ao programa de assistência estudantil da UNIFEI, 

contribuindo também para a discussão do tema em âmbito nacional. 
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Apêndice 1 

Roteiro de questões para entrevista realizada com Diretor da Assistência Estudantil, Pró-

Reitor de Graduação, Pró-Reitor Adjunto de Graduação, ex-Coordenadora de Assistência 

Estudantil, ex-Pró-Reitora Adjunto de Graduação, Pró-Reitor de Administração, Presidente do 

Programa Garanta um Futuro. 

1. O que você acha da política de Assistência Estudantil? 

2. Você acha que a Assistência Estudantil é uma política efetiva? Traz resultados para a 

vida acadêmica dos alunos? Em que medida? 

3. Sob seu ponto de vista, qual a função social da Assistência Estudantil? Você acredita 

que traz benefícios sociais? 

4. Como você vê o desenvolvimento/crescimento da Assistência Estudantil na UNIFEI, o 

progresso dessa ação durante os anos, desde sua implantação? 

5. Sob seu ponto de vista, qual a importância e contribuição de uma equipe 

multidisciplinar vinculada à Assistência Estudantil?  

6. A UNIFEI possui equipe multidisciplinar específica que atua junto à Diretoria de 

Assistência Estudantil?  

7. O programa de assistência estudantil oferece um setor de ouvidoria para o aluno? 

Como funciona? 

8. Antes de estabelecerem as bolsas e seus valores é realizada uma consulta entre os 

alunos de forma a detectar suas reais necessidades? Se sim, de que forma é realizada 

essa ação? 

9. Como ocorre a divulgação do programa de assistência estudantil? 

10. Quais são os critérios de seleção e classificação para concessão das bolsas? Esses 

critérios, a partir de sua análise, são adequados? Quem pode pedi-las? 

11. Você considera a devolutiva aos alunos dos processos de trabalho, no que refere à 

assistência estudantil, uma ação importante? Por quê? 

12. O programa contempla todos os alunos de baixa renda? Por que?  

13. O valor repassado pelo MEC para o programa de assistência estudantil desta 

instituição é suficiente considerando a demanda por bolsas?  

14. Há bolsas emergenciais?  

15. Em que medida você considera importante a continuidade da concessão da bolsa para 

um mesmo aluno durante sua atividade acadêmica? 
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Apêndice 2 

 

Formulário de coleta de dados 

Este formulário de coleta de dados tem o intuito de respaldar a pesquisa que contribuirá para a 

consolidação da dissertação do curso de Mestrado, da mestranda Nídia Gizelli de Oliveira 

Fernandes (assistente social da Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI), ofertado pela 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - FEUSP. Esta pesquisa tem como 

função fundamentar a discussão lançada por esse estudo acerca da abrangência e efetividade 

do programa de assistência estudantil na UNIFEI entre os anos 2004 e 2011. 

 

PARTE 1 – PERCURSO ESTUDANTIL 

1. Os ensinos fundamental e médio foram realizados na sua maior parte em instituição: 

(   ) Pública           (   ) Particular 

2. Fez cursinho pré-vestibular para entrar na UNIFEI?  

(   )Sim                 (   ) Não 

3. Por que escolheu a UNIFEI? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Em que ano você ingressou na UNIFEI? 

_____________________________________________________________________ 

5. Você está matriculado em qual curso de graduação na UNIFEI? 

_____________________________________________________________________ 

6. Por que optou por este curso? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Já pensou em desistir do curso?  

(   )Sim                 (   ) Não 

8. Por quê? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 – UNIVERSIDADE E TRABALHO 

9. Você trabalha? 

(   ) Sim                (   ) Não 

10. Há quanto tempo trabalha? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. O que o leva a trabalhar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Você trabalhou em algum momento enquanto cursava a atual graduação? 

(   ) Sim                (   ) Não 

13. Em quais desses anos você trabalhou?  

(   ) 2004                                  (   ) 2008  

(   ) 2005                                   (   ) 2009 

(   ) 2006                                   (   ) 2010 

(   ) 2007                                   (   ) 2011 

14. Se você já trabalhou em algum momento e não trabalha mais responda: o que o fez 

parar de trabalhar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15. O trabalho interferiu em sua vida acadêmica? 

(   ) Sim                (   ) Não 

16. Caso tenha marcado “SIM” na pergunta 15 responda: em que interferiu?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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PARTE 3 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIFEI 

17. Ao escolher o curso e a universidade você considerou (ou conhecia, ou sabia da 

existência) as bolsas ofertadas pelo programa de assistência estudantil da respectiva 

IFES? 

(   ) Sim                (   ) Não 

18. Como soube do programa de assistência estudantil? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

19. Você considera que o trabalho de divulgação vinculado a esse programa é efetivo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

20. Recebe, hoje, alguma bolsa do programa de assistência estudantil? 

(   ) Sim                (   ) Não 

21.  Quais bolsas você recebe hoje? 

(   ) Bolsa Moradia 

(   ) Bolsa Alimentação 

(   ) Bolsa Língua Estrangeira 

22. Recebeu bolsas nos anos anteriores? 

(   ) Sim                (   ) Não 

23. Em quais desses anos você recebeu bolsas vinculadasà assistência estudantil da 

UNIFEI? (Marque todos os anos em que a bolsa foi concedida a você): 

(   ) 2004                                   (   ) 2008  

(   ) 2005                                   (   ) 2009 

(   ) 2006                                   (   ) 2010 

(   ) 2007                                   (   ) 2011 

24. Qual(s) o(s) tipo(s) de bolsas você recebeu nos seguintes anos: 

2004: ___________________________________________________________ 

2005: ___________________________________________________________ 

2006: ___________________________________________________________ 

2007: ___________________________________________________________ 
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2008: ___________________________________________________________ 

2009: ___________________________________________________________ 

2010: ___________________________________________________________ 

2011: ___________________________________________________________ 

25. Os valores repassados pela assistência estudantil garantiram a sua permanência como 

aluno na UNIFEI? 

(   ) Sim                (   ) Não 

26. Você acha que faz (ou fez) bom uso da(s) bolsa(s) concedida(s) a você? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

27. Quando recebe (ou recebeu) a(s) bolsa(s) você a(s) usa (ou usou) de que forma? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

28. Você conhece os programas de assistência estudantil de outras universidades? 

(   ) Sim                (   ) Não 

29. Quais bolsas ofertadas pela UNIFEI você considera de fundamental importância para 

sua permanência na universidade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

30. Além da(s) bolsa(s) vinculada(s) à assistência estudantil você recebe (ou recebeu) 

outra ajuda financeira? Qual?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

PARTE 4 – SELEÇÃO E ALCANCE DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL DA UNIFEI 

31. Você conhece os critérios de análise e seleção do programa de assistência estudantil da 

UNIFEI? 

(   ) Sim                (   ) Não 
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32. O que você pensa sobre a assistência estudantil de modo geral? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

33. O que você pensa sobre a assistência estudantil da UNIFEI? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

34. Conhece seus direitos no que se refere à assistência estudantil?  

(   ) Sim                (   ) Não 

35. Você conhece o PNAES (o decreto e portaria que o instituem, critérios de seleção, 

etc.)?  

(   ) Sim                (   ) Não 

36. Você acha que a seleção para as bolsas do Programa de Assistência Estudantil da 

UNIFEI é um processo justo? 

(   ) Sim                (   ) Não 

37. Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

38. Você acha justos os critérios usados no processo de seleção para as bolsas do 

Programa de Assistência Estudantil desenvolvido na UNIFEI?  

(   ) Sim                (   ) Não 

39. Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

40. Você acha que o programa de assistência estudantil da UNIFEI contempla as 

necessidades dos estudantes? 

(   ) Sim                (   ) Não 

 

41. Quais bolsas ou ações da assistência estudantil deveriam existir na UNIFEI e não 

existem? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

42. Há uma boa comunicação entre a Diretoria de Assistência Estudantil e os 

estudantesnos vários momentos do processo seleção dos bolsistas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

43. Há uma boa comunicação entre a equipe multidisciplinar (assistentes sociais e 

psicólogos) e alunos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

44. Você considera importante a concessão da bolsa para um mesmo aluno durante toda a 

sua graduação? 

(   ) Sim                (   ) Não 

45. Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


