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RESUMO 

O presente trabalho é fruto das reflexões recentes acerca das transformações societárias dos 

últimos anos em especial na última década, onde as mudanças dos paradigmas sociais entram 

em curso em um novo momento histórico, tais afirmações são sustentadas partindo do processo 

acelerado de globalização, das transformações tecnológicas e de uma nova concepção de 

Políticas Públicas, que se materializam com o processo de redemocratização do país. Dessa 

forma, é importante compreender qual o papel das Políticas Públicas de Educação no Brasil em 

meio a proposta de expansão do ensino superior, fazendo uma análise das concepções de 

políticas públicas a partir do ano de 2003 até o ano de 2017. É no bojo dos direitos sociais e das 

políticas de afirmação que assumiram materialidade com a constituição de 1988, conhecida 

como um marco no ordenamento jurídico legal que se materializa a concepção de cidadania 

apresentada no presente trabalho, cidadania conquistada também pela educação, e 

compreendida como direito  a todos os cidadãos, assim este trabalho objetiva evidenciar como  

as políticas públicas de educação no ensino superior contribuem na reprodução social da região 

sudeste do Pará, pautando o Programa Nacional de Assistência Estudantil ( PNAS)  na 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  UNIFESSPA e suas contribuições na vida dos 

discentes que são usuários, fazendo uma reflexão do quanto a conclusão dos cursos de 

graduação realizados pelo discente tem relevância na construção e reconstrução social da 

região, pautando a contradição  

 

Palavras – Chave: Políticas Públicas; Educação; Democratização do ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present work is the result of the recent reflections about the societal 

transformations of the last years especially in the last decade, where the changes of 

the social paradigms are taking place in a new historical moment, these affirmations 

are sustained starting from the accelerated process of globalization, and of a new 

conception of Public Policies, that materialize with the process of redemocratization of 

the country. Thus, it is important to understand the role of Public Education Policies in 

Brazil in the midst of the proposal of expansion of higher education, making an analysis 

of the conceptions of public policies from the year 2003 to the year 2017. social rights 

and affirmation policies that became material with the 1988 constitution, known as a 

milestone in the legal legal system that materializes the conception of citizenship 

presented in this work, citizenship also conquered by education, and understood as a 

right to all citizens , this work aims to show how public education policies in higher 

education contribute to the social reproduction of the southeastern region of Pará, 

underlining the National Program of Student Assistance (PNAS) at the Federal 

University of the South and Southeast of Pará UNIFESSPA and their contributions in 

life of the students who are users, making a reflection of what The completion of the 

undergraduate courses carried out by the student has relevance in the construction 

and social reconstruction of the region, setting the contradiction. 

 

 

Keywords: Public Policies; Education; Democratization of higher education. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto dos debates acerca do papel das Políticas Públicas de educação  

Superior no Brasil, em especial as políticas atreladas a proposta de democratização do ensino 

superior, desta forma  pontuar a dinâmica educacional do Brasil de forma ampla, para assim 

compreender as transformações societárias dos últimos onde uma nova concepção de Políticas 

Públicas que se materializam com o processo de redemocratização do país e também ditado 

pela crise do capitalismo mundial que exigiu dos países do chamados pobres, subdesenvolvidos 

reformas e mudanças para se adequar a reestruturação do sistema capitalista então entra em 

curso uma reorganização no papel das Políticas Públicas de Educação Superior no Brasil e a 

proposta de expansão sobre o víeis da democratização do ensino superior proposta pelo Estado 

como afirma CUNHA (1986). 

Desse modo é importante compreender como o Estado vem formulando, implementando 

e executando, Políticas Públicas de Educação Superior no Brasil e que papel tais Políticas 

cumprem na UNIFESSPA, a análise é feita, através do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil- PNAS, observando  não só quantificar e traçar perfis de como a assistência se dá no 

âmbito da universidade , mais entender as diversas dinâmicas em a mesma se materializa, ou 

seja, os auxílios recebidos por esses discente contribuem em que sentido para a formação dos 

mesmos, em qual concepção o programa se materializa a nível institucional, a sua execução 

influencia na conclusão dos cursos, em que medida isso se materializa. O Estado não é 

apresentado como benfeitor das causas sociais, pois o modelo econômico vigente proporciona 

e fomenta as desigualdades, muitas das Políticas Públicas são fruto das lutas históricas dos 

movimentos sociais, ou seja, uma relação contraditória entre sociedade e Estado, Gohn (2009)  

    O presente trabalho está estruturado em três capítulos dos quais o primeiro fala da 

formação do Estado Nacional e a formação social,  fazendo um abordagem teórica  e 

contemporânea sobre a formação do mesmo e a ligação com a formação social, pautada na 

teoria crítica, o segundo capitulo dispõe sobre a discussão entre o Estado e as políticas públicas 

de educação e a constituição de 1988, o terceiro capítulo traz a era Lula, a construção de um 

novo pacto social e  as Políticas Públicas de Educação na UNIFESSPA o caso do PNAS, 

fazendo uma análise do  Programa Nacional de Assistência Estudantil e outros programas na 

proposta de democratizar o ensino superior  no Brasil  e como o programa contribui na dinâmica 

de construção social na região sudeste do estado do Pará, ou seja a execução do programa na 

UNIFESSPA e sua influência social  na região, partindo da concepção histórica dialética, que 
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aponta para a necessidade de pensar as políticas públicas na UNIFESSPA a partir da realidade 

material, concreta em que se encontram os discentes atendidos pelos auxílios; bem como 

reconhecer as contradições do sistema onde as políticas públicas se inserem,  compreendendo 

pois, que sendo uma política de assistência, normalmente se pensa em assistencialismo, o que 

leva a imobilidade e a acomodação dos sujeitos sociais; entretanto as políticas públicas através 

do PNAS objetivam a mudança e transformação social através da formação superior, pois 

mesmo permeado de contradições o aluno chega há um outro patamar educacional que pode 

fazer com que o mesmo mude sua realidade social.   

A constituição de 1988 também conhecida como constituição cidadã exerce um  papel 

importante na materialidade das Políticas Públicas, e través dela, que tais políticas  ganham  

status de direito,  saindo da esfera mais assistencial, é com os governos petistas e a existência 

de um novo pacto social proposta pelos mesmos, o que reverberou nas políticas públicas 

educacionais, foi nessa perspectiva que a pesquisa que deu base a este trabalho de conclusão de 

curso, apresentou como objetivo geral  compreender o PNAS como instrumento de 

democratização do acesso e permanência a  universidade, fazendo reflexões sobre o papel que 

a educação ocupa na ordem societária, tendo em vista que vivemos em um sistema capitalista 

onde cada vez mais se ampliam as desigualdades sociais e cresce um contingente que não tem 

acesso à saúde, educação, alimentação e assistência, e quando tem é de forma precária e pontual, 

então os programas de redistribuição de renda ganham relevância, várias foram às estratégias 

utilizadas pelo Estado para reordenar o acesso da população a esses serviços e de certa forma 

com a ascensão de novos partidos ao poder como ocorreu com o Brasil em 2002, com a eleição 

do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva um novo pacto social e firmado.   

Inúmeras transformações ocorreram no Brasil, uma nova forma de pensar a sociedade 

ganhou materialidade esse novo pacto social busca a ampliação do acesso de crianças, jovens e 

adultos a escola (Censo Escolar de 2013), é importante observar que dentro dessa relação do 

Estado com a sociedade várias tensões são registradas, as reivindicações da classe trabalhadora 

que demanda ao Estado a necessidade de pactuar ações para diminuir as tenções sociais. 

   Os pressupostos metodológicos, que nortearam esta pesquisa, estão inseridos dentro 

de uma abordagem quantitativa e qualitativa, foram realizadas pesquisas bibliográficas e de 

campo, coleta de dados, pesquisa documental com vários documentos oficiais, como os 

relatórios de gestão dos anos de 2014, 2015 e 2016 da PROEX-DAIE da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará, pesquisas bibliográfica, que foi norteada pela leitura e compilação de 
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vários textos  de autores clássicos e atuais que evidenciam desde a concepção de Políticas 

Públicas, Estado, Governo ,  assim como o contexto do surgimento  das mesmas até os dias 

atuais, leitura de artigos e revistas que tratam do tema da educação superior até sua proposta de 

democratização pelo Estado e legislações, dentre os autores utilizados estão (Karl Marx), 

(Friedrich Engels), ( Hobbes), ( Aristóteles) , (Nico Poulantzas), (Claus Offe), (Carlos Mazzeo), 

(Cunha). 

A pesquisa de campo foi realizada em várias etapas até a definição de quais dados seriam 

utilizados, foi realizada na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, pela Assistente 

Social e discente do curso de ciências sociais turma 2013. Na oportunidade, foi definido o 

objeto de estudo na área da Educação e Políticas Públicas na UNIFESSPA e seguiu com a 

definição do objeto de estudo e plano de pesquisa para levantamento de dados sobre o tema e 

contato com a coordenação da PROEX-UNIFESSPA para a consulta, autorização e Utilização 

da pesquisa referente ao mapeamento do perfil dos discentes que recebem auxílio na 

universidade, assim como consulta aos relatórios de gestão produzidos pela mesma, 

levantamento bibliográfico sobre a temáticas, realização das entrevistas semiestruturadas, 

tratamento,  sistematização e categorização dos dados para submeter as análises e discussão dos 

resultados e a construção argumentativa e discussão dos mesmos. Também foram aplicados 43 

questionários aos discentes que fazem parte do PNAS, e duas entrevistas semiestruturadas, 

sendo uma com o coordenador do programa na UNIFESSPA e outra com uma assistente social 

que chefia o programa, ao fazer uma avaliação mais concreta os dados utilizados foram os dados 

do questionário eletrônico   disponibilizados no site da PROEX. 

Os dados foram analisados, considerando os seguintes eixos temáticos, a) As Políticas 

Públicas na UNIFESSPA; b) o PNAS as políticas públicas e o acesso à educação superior; c) 

O papel do Estado na concepção das Políticas Públicas d) políticas públicas de ações afirmativas 

na UNIFESPA através do PNAS: avanços e desafios à na construção da Cidadania. 

Há uma ampla mobilização de esforços no sentido de garantir o acesso e a permanência 

de jovens e crianças nas escolas e nas universidades, o Estado lança mão de várias estratégias 

e as políticas públicas voltadas para diversas áreas são a forma de materializar essas a educação 

e uma forma de reprodução social e as políticas de Transferência de Renda Direta atreladas a 

essa concepção inauguram um novo momento deste pacto social. Com as mudanças e correntes 

transformações políticas em curso, falando da aprovação da PEC 55 no dia 13 de Dezembro de 

2016 que coloca em cheque várias Políticas Públicas materializadas através dos programas, 
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uma onda de profundas alterações estão em curso, um cenário cada vez mais nocivo a classe 

trabalhadora se apresenta, inicialmente o PNAS e percebido como estratégia de democratização 

do ensino e atrelado há uma mudança no acesso ao ensino superior, ou seja, assegurando o 

respeito às diferenças, inclusive de pensamento, religioso, étnico e racial, tão necessárias na 

atualidade. 
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1 A FORMAÇÃ DO ESTADO NACIONAL E A FORMAÇÃO SOCIAL 

 

Para iniciarmos a reflexão sobre as Políticas Públicas para educação Superior, é 

importante que possamos compreender em que Estado tais Políticas estão ancoradas, pois para 

cada tipo de Estado há uma forma de concepção de Políticas Pública, algumas configurações 

são assumidas pelo Estado em um determinado contexto histórico ou seja, o Brasil por exemplo, 

viveu momentos que caracterizam um Estado totalitário como na ditadura militar e pode viver 

em determinado momento um Estado democrático como vivemos desde a redemocratização do 

pais,  (PEREIRA, 2008).   Para a maioria dos autores definir o Estado não é possível já que 

este, é fruto da construção social e perpassa por inúmeros aspectos e se materializa de forma 

complexa e histórica.   

O Estado é ao mesmo tempo uma relação de dominação, ou a expressão política da 

dominação do bloco no poder, em uma sociedade territorialmente definida, e um 

conjunto de instituições mediadoras e reguladoras dessa dominação, com atribuições 

que também extrapolam a coerção. Nesse contexto, o governo ganha persona própria, 

jurídica, separada tanto da física do governante quanto da instituição estatal 

(PEREIRA, 2008, p. 148).  
 

De uma maneira mais geral o Estado pode ser definido de inúmeras formas, uma delas 

é a partir da concepção contratualista, onde este assume o papel de aparelho que cuida do bem 

comum e produz a propriedade privada a partir da visão de Hobbes (2003), sendo também um 

aparelho gestor que estabelece relações com a sociedade. De acordo com Clauss Offe (1984), 

o Estado é parte fundamental da sociedade que favorece à classe dos Capitalistas, e, por isso, é 

burguês, então porque não só capitalista? É capitalista pois a produção privada usada como 

referência por este, essa determina o Estado, esta é capitalista, pois o lucro e a mais valia 

proporcionam as condições para que os capitalistas tenham lucro, sendo assim, os capitalistas 

desenvolvem a produção privada.  

Ser capitalista é agir na busca do lucro, e nem tudo o que o Estado faz visa a obtenção 

de lucro. Ele cria, favorece e procura manter as condições para que a burguesia possa 

empreender as suas atividades capitalistas, e, por isto, é um Estado burguês. A contribuição 

significativa de Clauss Offe está nas definições das determinações do Estado, que são:  

1) A privatização da produção. O Estado procura garantir os mecanismos que 

sustentam a produção de mercadorias e valores em conformidade com os interesses 

privados. Mesmo que o Estado seja proprietário de parte dos meios de produção, esta 

propriedade não “conduz a estratégias de utilização e aplicação diferentes das 

adotadas pelo capital privado”. 2) Dependência dos impostos. As fontes de recursos e 

os mecanismos pelos quais a burocracia de Estado consegue arrecadar o montante de 

valores que poderá aplicar na sustentação dos aparelhos de Estado e na efetivação de 

suas políticas ficam delimitadas aos impostos. A acumulação capitalista possibilita a 
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composição substancial do orçamento estatal que, por sua vez, permite ao Estado 

“manifestar o seu poder também com meios materiais” e elaborar as suas políticas. 3) 

A acumulação como ponto de referência. A manutenção da burocracia de Estado 

depende da coleta de parte da mais-valia. O Estado é, deste modo, dependente do 

sucesso de realização do processo de acumulação capitalista, como meio de prover o 

seu próprio funcionamento (BARBOSA, 2017:65-66). 

Karl Marx (1999) em o “Manifesto do Partido Comunista” faz uma clara definição do 

que são as múltiplas relações e defini com precisão o Estado como “comitê gerenciador dos 

negócios da classe dominante” onde o mesmo segue cuidando dessa negociação das classes, a 

fim de que  a acumulação privada de valores aconteça e tenha sucesso, o Estado através de sua 

proposição concreta e real e de sua essência precisa e quer ter o domínio da produção privada, 

pois mesmo dependente dos impostos de donos de empresas, faz o jogo dos donos dos meios 

de produção e proporciona o aumento da acumulação capitalista. Dessa forma este Estado nunca 

vai ser democrático, pois ele atua reproduzindo e garantindo a dominação de determinada classe 

perante outra na sociedade. Na sociedade capitalista, os donos dos meios de produção têm no 

aparelho de Estado a garantia de que as condições de produção de mercadorias sejam 

reproduzidas e também, de que as condições de realização da acumulação privada de valores 

ocorram sem atropelos nas relações de mercado.  

No livro Poder Político e Classes Sociais de Nico Poulantzas (1977) é evidente que a 

manutenção das classes é de extrema importância para o sistema capitalista, então as políticas 

que são implementadas para a classe trabalhadora não passam de uma jogada do Estado para 

obter legitimação social, dentre as mais expressivas estão aquelas em que a sociedade mais 

demanda ou mais necessita como a saúde, previdência e a educação, ou seja, tais políticas são 

resultado das pressões da classe trabalhadora ao longo do tempo, porém também assume uma 

faceta  de legitimação da existência do Estado como aparelho, que tem como referência a 

acumulação privada de valores e produção Privada como referência, assim esse Estado assalaria 

os funcionários para desenvolver atividades de trabalho.  

O poder Político é exercido por meio de uma conjunção de instituições que funcionam 

como aparelhos de Estado. O estado é uma instituição que organiza a ação destes 

aparelhos com a finalidade de garantir a realização de objetivos da classe dominante 

numa sociedade especifica (BARBOSA, 2006:20). 

 

Assim aborda o direito a educação na sociedade de classes, é compreender que o mesmo 

é permeado por uma série de contradições, se as políticas públicas de educação visam a garantia 

desse direito, embora como acima já tenhamos deixado claro que há uma série de questões que 

levem o mesmo a formula tais políticas públicas, ainda que tenha interesses o mesmo pode ou 

não as formular.  
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Então quando as políticas públicas de educação são formuladas, implementadas ou 

gerenciadas pelo Estado, tais políticas, tendem a estabelecer uma certa contraditoriedade, pois 

o sistema ao qual estão inseridas é capitalista. A formação de uma sociedade está ligada ao 

Estado que norteia a sociedade as situações em que aparecem vários modos de produção 

coexiste no seu interior, então Marx (1981) formulou o conceito de formação social. 

Em todas as formações sociais, existe uma produção determinada que estabelece os 

limites e a importância de todas as outras e cujas relações determinam, portanto, os 

limites e importância das outras todas. É a iluminação geral que banha todas as cores 

e modifica as suas tonalidades particulares, como um éter particular que determina o 

peso específico de todas as formas de existência que nele se salientam (MARX, apud. 

TONELO e DANTAS, 2016. p. 72). 

  

Então a formação social complexa e real exige um grande esforço de formulação teórica 

para que possa ser apreendido e analisado com vistas à sua funcionalidade e superação. “A 

formação social constitui uma unidade complexa com dominância de certo modo de produção 

sobre outros que a compõem” (POULANTZAS, 1977:14). Marx apontou quatro grandes 

formações sociais relevantes na história humana: a) antiga ou despótica; b) escravista c) servil 

ou feudal, e, d) burguesa (BARBOSA, 2017:42; POULANTZAS, 1977:14). 

A própria formação social constitui uma unidade complexa com dominância de um 

certo modo de produção sobre os outros que a compõe [...]. A dominância de um modo 

de produção sobre os outros, em uma formação social, faz com que a matriz desse 

modo de produção, a saber, a reflexão particular da determinação (em última instância 

pelo econômico) que a especifica, marque o conjunto desta formação[...]. Neste 

sentido, uma formação social historicamente determinada é especificada por uma 

articulação particular – [...] – dos seus diversos níveis ou instâncias, a qual é, regra 

geral, tendo em conta as defasagens que iremos encontrar, o modo de produção 

dominante (POULNATZAS, 1977. p. 15). 

 

A formação social antiga ou despótica também é identificada como formação social 

tributária. Aqui, um conglomerado de comunidades aldeãs está submetido a um poder soberano 

que proporciona a estas comunidades uma unidade de existência. A propriedade aparece como 

cessão da unidade global ao indivíduo, através da mediação exercida pela comunidade 

particular. O despótico surge como um pai das numerosas comunidades menores, realizando a 

unidade comum de todas elas. Conclui-se que o produto excedente pertencia à unidade suprema. 

O despotismo oriental aparentemente leva a uma ausência legal de propriedade. Sacerdotes e 

militares se unem no domínio das populações e passa a exigir um tributo, dizimo sobre as 

produções. Esta é a forma como a classe dominante realiza a extorsão sobre as pessoas 

dominadas. Este procedimento suplanta outros modos de produção presentes nas comunidades 

de diversos tipos, numa complexidade que escapa às observações espontâneas e sem os 

instrumentos teóricos apropriados ao tratamento crítico desta realidade (MARX, 1981).   

A formação social escravista se constitui quando uma aristocracia se apodera da gestão 
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da sociedade e da propriedade dos grandes meios de produção. A classe dominante é composta 

por senhores de escravos. Neste modo de produção aparecem as propriedades sobre os meios 

de produção e também sobre as pessoas. Foi Aristóteles quem procurou justificar a existência 

da escravidão argumentando que existiam pessoas que nasceram para obedecer, e, que seriam 

pessoas naturalmente limitadas no que diz respeito, à própria vontade, e, ainda, por isso, 

submissas por natureza (ARISTÓTELES, A Política, Liv. I, Cap. IV, § 15). Ele observa que o 

proprietário das terras é também o que controla o aparato militar e hierárquico que procura 

manter a escravidão.  A extorsão realizada pela aristocracia sobre os produtores imediatos se 

efetiva pela forma escravista de trabalho. Os outros modos de produção que aparecem nas 

sociedades feudais ficam submissos às normas elaboradas e sustentadas para garantir a 

continuidade da escravidão.  

A formação social servil ou feudal é uma configuração social onde uma aristocracia que 

controla o aparelho de Estado e a propriedade da terra e submete os produtores imediatos a um 

trabalho servil. De modo semelhante ao modo escravista, aqui, os trabalhadores estão 

diretamente submetidos aos senhores donos de terras (feudos), geralmente, através de vassalos, 

trabalhado uma metade da semana para os senhores e a outra metade da semana para si própria, 

podendo se apropriar desta produção em tempo parcial. Com este modo feudal de produção na 

condição de dominância, as leis e normas de condutas sociais contribuem para a reprodução 

dessa ordem social. Outros modos de produção se acomodam de maneira submissa a esse modo 

dominante.  

“Os serviços prestados pelos vassalos garantem-lhes o acesso à propriedade, 

assumindo caráter econômico e representam, em última instância, o mecanismo de 

coação (acionado ou pronto a sê-lo) necessário para que a apropriação do excedente 

ocorra” (SROUR, 1978:452).  

 

Os rituais de juramentos de submissão a uma autoridade aparecem como cerimônias 

públicas de reprodução ideológica da ordem social feudal. A formação social burguesa começa 

a se configurar no interior do feudalismo. O mercantilismo surgiu e foi ampliando sua área de 

abrangência e as suas necessidades de constituir um novo ambiente social e político foram se 

agravando. A revolução burguesa acarretou uma profunda mudança na sociedade como um 

todo. Ela estabeleceu uma nova maneira de governar, associada a um novo aparato jurídico que 

sustentava nova maneira de relacionar produtivamente. “O econômico, o político e o ideológico 

não constituem essências prévias que entrem em seguida em relações externas [...]. A 

articulação, própria à estrutura do todo de um modo de produção, comanda a articulação das 

instâncias regionais” (POULANTZAS, 1977:16).  

O modo de produção capitalista, que é dominante nesta formação social, mantém 
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algumas das características do modo de produção que ele próprio superou. A separação entre 

proprietários de meios de produção e de proprietários de força de trabalho permanece. A nova 

classe dominante prefere assalariar os trabalhadores através de um contrato do que mantê-los 

vinculados vitalmente à produção. 

Ao falar de Estado é necessário criar uma linha direta com o conceito de poder para 

Poulantzas (1977), o poder é constituído em uma ceara especifica, ou seja, um campo que o 

mesmo denomina de campo de classes (POULANTZAS 1977).  

Em uma perspectiva moderna o Estado nada mais é do que uma representação que a 

sociedade faz de si mesmo, partindo assim de representar-se, ou seja, representar sua própria 

existência enquanto sociedade localizada no tempo, espaço e sua relação com o mundo.  O 

Estado e sua autonomia, que justo por estar em uma sociedade capitalista é relativa, [...] a 

autonomia relativa do estado se expressa no fato dele representar, uma “correlação de forças “ 

(VIANA, 2003). 

 Para definimos o que é autonomia relativa do Estado temos que definir o que é o 

estado capitalista: é uma relação de dominação de classe (no qual a burguesia domina 

as demais classes sociais) para manter e reproduzir as relações de produção capitalista 

(VIANA. N 2003, p. 23).  

As Políticas Públicas nesse sentido tratadas como instrumento de pactuação social, que produz 

modificações na sociedade quando são implantadas, desconsiderar qualquer que seja a 

modificação ou influencia no cotidiano que tais políticas públicas podem vim a ocasionar na 

vida do discente é fazer uma análise da realidade parcial, incompleta. 
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2 O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

  

 No tocante à realidade brasileira convém destacar que a burguesia é importante no 

processo de construção do Estado Burguês no Brasil, já que o tipo de Estado influência de forma 

direta nas Políticas Públicas, ou seja, para cada Estado há uma formulação e implementação de 

políticas públicas fazendo com que a forma que está se desenvolva na sociedade esteja 

diretamente relacionada ao tipo de Estado predominante. 

 O Estado Nacional nasce em um Brasil com moldes escravocratas, uma burguesia que 

nasce abraçada no capitalismo. De acordo com Mazzeo (1989), é necessário fazer algumas 

reflexões sobre o Estado Nacional e a burguesia brasileira, o caráter do Estado e da sociedade 

brasileira a partir da sua classe dirigente que constitui o Estado nacional dentre outras coisas é 

importante observar algumas colocações, qual o caráter do Estado Brasileiro, a burguesia 

brasileira tinha um projeto nacional, qual era esse projeto, qual o caráter do Estado nacional, 

como o mesmo surgiu? Para Mazzeo (1989), a burguesia nacional brasileira de origem colonial 

associada aos grandes polos do capitalismo mundial, e que não perde o pé do processo de 

modernização do desenvolvimento do capitalismo surge um Estado nacional que já na 

perspectiva de uma economia escravista se projeta e se sustenta. 

O autor  chama de liberalismo incompleto, em um ocidente incompleto, já em 1922 o 

Brasil  se torna Estado nacional  há uma série de movimentos pela abolição da escravidão no 

Brasil se tem uma sociedade civil incompleta  pois com uma base escravistas a maioria dos 

trabalhadores brasileiros são escravos e qual o lugar dos homens livres dentro deste estado dessa 

forma a sociedade composta, seus  núcleos são muito frágeis, o autor diz que os núcleos são; 

democrático, institucional e cidadão, e que ambos são muito frágeis,  é bom perceber  que 

trabalharemos com o conceito de empresa mercantil para nos referimos ao Brasil colônia. 

 A construção das capitanias hereditárias visava prepara a colônia para uma produção 

de larga escala então dessa forma a concepção de feudalismo é descartada e evidenciamos o 

caráter espoliativo, onde se explorar tudo, escraviza índios,  escraviza negros, inclusive, 

trazidos de outros continentes, a escravidão que custou tanto ao país se reflete no Brasil 

contemporâneo, resultando debilidades democráticas, desigualdades profundas, legislações 

muitas vezes focalizadas e desiguais, a burguesia brasileira era constituída de portugueses onde 

a mesma para Mazzeo (1989) era degradada. 

 O modelo mercantilista estava sendo substituído passando pela constituição do 

capitalismo industrial, porém em Portugal o mercantilismo ainda era ao forma de avançar nas 
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conquistas  ou seja, a burguesia Portuguesa já era débil e o Brasil herda uma estrutura colonial 

decadente,  corrupta, degradada , uma classe dirigente que não fica em Portugal para defender 

o pais das invasões Napoleônicas , essa a classe burguesa que se instaura no Brasil mantém um 

economia colonial no pais e acaba cedendo às pressões do imperialismo Inglês em 1807 e nesse 

contexto que  contemporaneamente  vão ser criadas as  primeiras Políticas Públicas de 

Educação.  

Falar da educação superior e retratar o processo educacional no Brasil já que 

necessariamente três fatores estão entrelaçados as demandas que emergem da sociedade, o 

processo de redemocratização do pais, as lutas dos movimentos sociais e o desenvolvimento 

das Políticas Públicas de Governo que tem na educação o ponta pé das Políticas Sociais. Vale 

ressaltar que políticas de Governo são diferentes de Políticas de Estado para assim não 

recorremos ao erro de interpreta-las de maneira igual ou seja, Políticas de governo são aquelas 

que o Executivo decide num processo bem mais elementar de formulação e implementação de 

determinadas medidas para responder às demandas colocadas na própria agenda política interna 

– pela dinâmica econômica ou política-parlamentar, por exemplo – ou vindos de fora, como 

resultado de eventos internacionais com impacto doméstico. 

 Elas podem até envolver escolhas complexas, mas pode-se dizer que o caminho entre a 

apresentação do problema e a definição de uma política determinada (de governo) é bem mais 

curto e simples, ficando geralmente no plano administrativo, ou na competência dos próprios 

ministérios setoriais (BOBBIO; MATTEUCCIU; PASQUINO), já as Políticas de Estado são 

por sua vez, são aquelas que envolvem as burocracias de mais de uma agência do Estado, 

justamente, e acabam passando pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, depois 

que sua tramitação dentro de uma esfera (ou mais de uma) da máquina do Estado envolveu 

estudos técnicos, simulações, análises de impacto horizontal e vertical, efeitos econômicos ou 

orçamentários, quando não um cálculo de custo-benefício levando em conta a trajetória 

completa da política que se pretende implementar (BOBBIO; MATTEUCCIU; PASQUINO). 

Compreender o papel que as políticas públicas desenvolvem na sociedade brasileira não 

é uma tarefa fácil, é necessário que se faça um resgate do que se inicia como política social, 

esta tem seu espaço garantido no processo de consolidação do capitalismo avançado é se 

materializa com o Welfarestate esse caracterizado como um Estado  que visa a garantia de 

direitos mínimos tais como educação, saúde, habitação, renda e seguridade social propondo a 

todos os cidadãos esses serviços  também  conhecido  como estado de bem-estar social assim o 

cidadão teria a oportunidade de acesso gratuito a certos serviços e a prestação de benefícios 
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mínimos para todos (FALEIROS, 2010:20).  

A cidadania pode ser compreendida, no bojo das relações políticas sociais como o 

também acesso à educação, por exemplo, que tem como premissa formar cidadãos, ou seja, uma 

concepção de cidadania que visa características boas, aceitáveis no patamar social e econômico 

a partir do modo de produção da vida coletiva, coloca as questões econômicas como norteadoras 

de todas as demais facetas sociais. Quando sabemos só o víeis econômico não é suficiente para 

explicar toda complexidade que envolve a cidadania de um indivíduo nessa sociedade de classe. 

O Estado é abordado também como gerenciador das Políticas Públicas de educação, 

determina a forma como essas se apresentam a sociedade, um outro olhar é imprescindível a 

compreensão deste processo, desde a forma como a educação é implantada no Brasil, como seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, todas essas questões nos fazem ter uma determinada noção 

de seu desenvolvimento Clauss Offe (1984). 

O conceito de cidadania historicamente vem se constituindo modificando de acordo 

com o tempo desde a Grécia cidadania era compreendida como o exercício do voto na polis 

grega de acordo com  (PINSKY 2003) cidadania não é uma definição estanque, mas um 

conceito histórico, variável no tempo e no espaço um conceito que não está pronto acabado 

mais se completa ao longo do tempo  traçando uma intrínseca relação entre direitos, deveres, 

intrinsicamente ligado a regras  tudo muito heterogêneo e atrelado ao estado, ou seja, uma 

relação direta com o mesmo nesta concepção não dá para pensar cidadania sem um estado que 

regula as relações sociais e as legaliza através das normalização jurídica. Falar de regularização 

jurídica é falar de leis que no estado de direito faz com que a cidadania seja concebida através 

da carteira de identidade por exemplo. 

A cidadania, para que seja plena, está relacionada a um conjunto de direitos. Em sua 

reflexão, desdobrou-se a cidadania em direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, 

cuja referência temporal se dá no século XVIII, no que diz respeito aos direitos civis; 

os direitos políticos, no século XIX; e no século XX, o advento dos direitos sociais. Os 

direitos civis são, aqui, entendidos como direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

igualdade perante a lei e ao acesso à justiça; garantia de ir e vir escolher trabalho, 

manifestar pensamento, respeito à inviolabilidade do lar e de correspondências. São 

direitos nos quais subjazem a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento e a 

liberdade de crença; o direito de firmar contratos, os direitos à propriedade e à justiça. 

O direito à justiça implica também o direito de defesa e de afirmação de todos os 

direitos. Direitos que, no caso brasileiro, estão elencados na Carta Constitucional, mais 

especificamente no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, Apud 

(dicionário de políticas públicas, p. 61). 

 

Marshall (1967), compreende a cidadania como igualdade Humana, ou seja, uma 

participação integral na sociedade, e afirma que não há inconsistência com as desigualdades 

que diferencia os vários níveis econômicos ou seja as várias classes e faz a seguinte afirmação. 

Em outras palavras, a desigualdade do sistema de classes sociais pode ser aceitável desde que 
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a igualdade de cidadania seja reconhecida. 

A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma 

comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos 

e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que determine 

o que estes direitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma 

instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em 

relação à qual o sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser 

dirigida. A insistência em seguir o caminho assim determinado equivale a uma 

insistência por uma medida efetiva de igualdade, um enriquecimento da matéria prima 

do status e um aumento no número daqueles a quem é conferido o status. A classe 

social, 'por outro lado, é um sistema de desigualdade. E esta também, como a 

cidadania, pode estar baseada num conjunto de ideais, crenças e valores. É, portanto, 

compreensível que se espere que o impacto da cidadania sobre a classe social tomasse 

a forma de um conflito entre princípios opostos. Se estou certo ao afirmar que a 

cidadania tem sido uma instituição em desenvolvimento na Inglaterra pelo menos 

desde a segunda metade do século XVII, então é claro que seu crescimento coincide 

com o desenvolvimento do capitalismo, que é o sistema não de igualdade, mas de 

desigualdade (MARSHALL, 1967:76). 

 

Marshall (1967) traz para reflexão a cidadania pensada a partir de três pontos, os direitos 

políticos, sociais e civis, dessa forma a cidadania está atrelada a essas conquistas, sempre 

configurada enquanto um processo cumulativo de conquistas de direitos. 

Elemento civil: composto dos direitos necessários à liberdade individual – liberdade 

de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, direito à propriedade, e de concluir 

contratos válidos e o direito à justiça: é o direito de defender e afirmar todos os direitos 

em termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento processual. 

Elemento político: o direito de participar no exercício do poder político, como um 

membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos 

membros de tal organismo. Elemento social: se refere a tudo que vai desde o direito a 

um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por 

completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os 

padrões que prevalecem na sociedade” (MARSHALL, 1967: 63-64). 

 

A cidadania enquanto concepção histórica, está atrela a um sistema complexo que reuni 

condições políticas, econômicas, sociais e culturais, dessa forma não há uma garantia que todas 

as pessoas terão acesso ao bem-estar, à cultura e à educação em sentido amplo uma sociedade 

estruturada na falta de equidade  seja econômica, social demanda estratégias para que a 

população tenha acesso a certos serviços, como a educação, nesse sentido na falta de 

democratização em sua estrutura social e política as políticas públicas se propõe a garantir esse 

acesso.   

No presente momento a palavra cidadania, ganha destaque com a constituição de 1988 

ou melhor ganha novos significados, quando o estado conceber o cidadão como detentor de 

direitos e deveres e sempre é utilizada quando o assunto são direitos. Há, inclusive, uma 

tendência atual em se valorizar as instituições que cuidam dos direitos dos consumidores, 

podendo esses recorrerem a diferentes instâncias para garantir que seu sagrado direito de 

consumo seja concretamente garantido. Interessante observar que outros direitos do cidadão 
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não contam com a mesma “vontade política governamental” e “amparo legal” para serem 

efetivados. É isso, aliás, o que motivou Ferreira a questionar a perspectiva liberal-cidadã de T. 

H. Marshall (MARTINS, 2000:14). 

Na atualidade o cidadão como é compreendido tem o direito de acessar várias políticas 

públicas para fazer valer seus direitos tais quais a moradia, alimentação, saúde, 

transportes, educação e, efetivamente, ao trabalho, numa sociedade que se estrutura 

em torno da propriedade privada dos meios de produção e cuja racionalidade não 

contempla emprego para todos (FERREIRA, 1993:176). 

 

Então ao fazer estas reflexões, trabalhamos um conceito de cidadania que abarcasse a 

complexidade das relações sociais que é definido como. 

A participação dos indivíduos de uma determinada comunidade em buscada igualdade 

em todos os campos que compõem a realidade humana, mediante a luta pela conquista 

e ampliação dos direitos civis, políticos e sociais, objetivando a posse dos bens 

materiais, simbólicos e sociais, contrapondo-se à hegemonia dominante na sociedade 

de classes, o que determina novos rumos para a vida da comunidade e para a própria 

participação (MARTINS, 2000:58). 

 

Ser cidadão está para além de documentos normativos, ser cidadão está atrelada 

condições políticas, sociais econômicas e culturais, é ter sua subjetividade correlacionada a 

esses fatores, a realidade das pessoas e famílias pobres acaba por explicitar, o círculo vicioso 

entre política, economia, exclusão social, pobreza que está interligada ao não acesso à educação, 

e compromete de forma significativa a emancipação humana, deixando grande parte da 

população excluída da sociedade. 

 

2.1 A trajetória da Educação Brasileira 

No período da Colonização embora as constantes atividades de extração seja do pau- 

brasil,  açúcar  entre outras o povoamento e ocupação do solo demandou que uma  a criação de 

uma estrutura mínima para a nobreza  portuguesa que aqui se estalara na empresa colonial, os 

jesuítas foram os grandes responsáveis pela educação  como já ocorria em Portugal , dessa 

forma a coroa fica sem ter responsabilidades de fato com a educação, é importante que se 

perceba que a educação no Brasil já no seu nascedouro já é determinada a um seleto grupo,  

(PINTO, 2002, Apud TRINDADE, 2006:1). 

Quando aqui chegaram (1549), fundaram em são Vicente um seminário que se tornou 

modelo para o ensino médio por mais de 200 anos. Embora tive3sse como pressuposto 

a formação de sacerdotes, se apresentava como a única opção para a formação da elite 

local, preparando-a para o ingresso nas universidades europeias. Observa-se então que 

o ensino médio, desde sua implantação apresentava como a única opção para a 

formação da elite local preparando- a para o ingresso nas universidades europeias. 

Observa-se, então que o ensino médio, desde a sua implantação apresenta uma 

configuração elitista e propedêutica cuja metodologia ainda v valoriza a disciplina e 

a memorização e o estudo das humanidades em detrimento das ciências 

experimentais. No entanto, havia outro grupo a ser atendido; o constituído pelos 

nativos, negros e colonos pobres (TRINDADE, 2006: 31).     
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Como é bem sabido os jesuítas eram os encarregados da educação no brasil, além de 

catequisar os índios os mesmos eram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos sendo 

que de acordo com Trindade a educação feminina ficava restrita a boas maneiras, ou seja, 

apenas para cumprir um papel social ao qual eram das mulheres. 

O Ratio studiorum, foi definitivamente responsável por determinar que a elite local 

ficasse como público alvo e prioritário da educação o que caiu como uma luva para o sistema 

político implantado na colônia onde a uns eram conferidos o trabalho e a elite colônia burguesia 

colônia era conferido o trabalho intelectual evidenciando as desigualdades e a forma 

conservadora que até hoje perduram. Trindade evidencia a que a companhia de jesus por mais 

de 200 anos não só promoveu o ensino como também sofreu mudanças, porém algumas coisas 

permaneceram a educação humanística é um exemplo; 

Sempre permaneceu fiel aquela educação humanística tão cara aos portugueses e ao 

espírito da\ escolástica, impermeável a pesquisa e a experimentação científica (Cardoso 

et al. 1985, p.15). E foi justamente esse conservadorismo que manteve o ensino, tanto 

na metrópole como na colônia nos moldes medievais e com o objetivo de formar 

indivíduos para igreja, o precursor de um movimento de renovação que cominou com a 

s reforma concretizadas pelo Marques de Pombal e resultou na expulsão dos jesuítas 

em 1759. Para substituir esse sistema, foram introduzidas aulas regias interrompendo 

um processo educativo arcaico mais uniforme em sua estrutura. A organização 

monolítica de ensino dos jesuítas não foi substituída por uma nova forma organizada de 

ensino que garantisse todas as etapas do processo de escolarização (FELDMAN, 

1983:24, Apud TRINDADE, 2006:02). 

 

O ensino no Brasil iniciou como parte de um processo colonizador voltado para os 

interesses de poucos percebendo que a educação era privilegio de alguns ou servia, para 

dominação cultural e social.  

Até o início do século XIX o ensino fundamental, destinado às camadas populares, 

foi tratado com descaso pela administração colonial. Só com a vinda Família Real é 

que foram abertas duas escolas primárias públicas no Rio de Janeiro para atender a 

uma população de 45.000 pessoas, acrescidas das 15.000 que vieram com a Corte. De 

qualquer forma, mais para atender aos interesses da coroa portuguesa do que os da 

elite foram instaladas as primeiras escolas superiores no Brasil. Entre elas, a 

Academia Real de Marinha (1808), a Academia Real Militar (1810), hoje Escola de 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram também criados os 

cursos de cirurgia, anatomia, para formar médicos e cirurgiões para o Exército e a 

Marinha e os cursos técnicos de agricultura, química, desenho e economia. É 

importante frisar que eram cursos isolados e não tinham o caráter de uma organização 

universitária e os níveis escolares anteriores não sofreram qualquer modificação 

significativa: a escola primária, destinada às classes dominadas, uma vez que os mais 

abastados estudavam com preceptores, caracterizava-se pelo ensino das primeiras 

letras; a secundária, sem qualquer preocupação formativa, tinha objetivos nitidamente 

propedêuticos e destinava-se às classes 2 O Ratio Studiorum era a organização e plano 

de estudos da Companhia de Jesus (1599), baseado na cultura europeia. Consistia de 

aulas elementares de Humanidades, Filosofia (Artes), e Teologia, possibilitando a 

obtenção dos títulos de bacharel, licenciado e mestre em artes. 3 as aulas régias eram 

aulas avulsas, com professo único de latim, grego, filosofia e retórica. 3 dominantes. 

Esta organização refletia a estrutura da sociedade brasileira, e deste modo, pautada 

por objetivos diferentes, métodos pedagógicos diferentes, contribuindo para a sua 
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caracterização como tipos de ensino ligados à determinada classe social e não graus 

subsequentes de um processo de escolarização (FELDMAN. 1983, p. 27, Apud 

TRINDADE, 2006:2). 

 

No Brasil imperial, algumas pequenas alterações puderam ser notadas com a vinda da 

família real para o Brasil, porém a economia agroexportadora sustentada pelo trabalho escravo 

e as frações burguesas dominando o poder político mesmo com a perspectiva de se modernizar 

o ensino a tríade primário, secundário e superior permaneceu algumas legislações também 

entraram em vigor a exemplo disso Trindade coloca que em 1827 D. Pedro I sancionou uma lei 

que criava as chamadas escolas de primeiras letras ou pedagógicas onde as mulheres podiam 

ter acesso vale ressaltar que este era o único nível. A educação no Brasil nasce excludente e 

classista Trindade (2006).      

Magistério e completa falta de amparo a estes profissionais (Ribeiro, 2003). Em 1834 

o Ato Adicional à Constituição do Império atribuiu às províncias a responsabilidade 

da educação pública. Essa descentralização, naquele momento histórico, teve como 

consequência condenar as províncias mais afastadas da capital do Império a uma 

situação de abandono educacional, piorando uma situação que já era ruim (Tobias, 

s.d. p. 204-206). Portanto, não foi levada a efeito uma distribuição de escolas pelo 

território nacional, portanto a exclusão ocorria desde o início da escolarização. Ao 

omitir-se da organização das etapas iniciais, colaborou para o fracasso do ensino 

superior. A razão fundamental para o insucesso de toda e qualquer inovação sempre 

foi a manutenção dos interesses da classe dominante, avessa, é claro, às 

transformações sociais e especificamente às educacionais. E nesse sentido, o ensino 

manteve-se como fiel guardião dos interesses dos grupos dominantes. Por isso, a 

exigência não recaia sobre uma formação de qualidade, mas sim que fosse o mais 

breve possível para habilitar os jovens para os exames preparatórios das faculdades 

(TRINDADE, 2006:3). 

 

2.2 Políticas Públicas para educação 

  Ao abordar o processo educacional no Brasil, levando em consideração toda sua 

complexidade, precisamos entender sua construção e dinâmica, sendo assim  no Brasil, o 

processo educacional teve início com os Jesuítas  responsáveis por catequisar e educar os 

indígenas no,  primeiras escolas surgidas no Brasil não traziam a educação como direito 

assegurado a todos, e bem verdade que a educação durante muito tempo foi privilegio de uma 

classe sendo renegada a população como um todo, as crianças negras , indígenas e mestiças 

eram negadas qualquer forma de escolarização e sua presença não era permitida em escolas 

públicas (TRINDADE, 2006:3). Mesmo não estando diretamente falando do ensino superior a 

educação não era algo a que a população tinha acesso sendo esse o objetivo posto. Já no campo 

legal ou normativo a constituição de 1824 traz alguma intenção de se popularizar a educação.  

No campo dos direitos legais, a primeira Constituição brasileira, de 1824, firmou, sob 

forte influência europeia, a garantia de uma “instrução primária e gratuita para todos 

os cidadãos”, portanto também para os adultos. Pouco ou quase nada foi realizado 

neste sentido durante todo o período imperial, mas essa inspiração iluminista ornou-

se semente e enraizou-se definitivamente na cultura jurídica, manifestando-se nas 
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Constituições brasileiras posteriores. O direito que nasceu com a norma constitucional 

de 1824, estendendo a garantia de uma escolarização básica para todos, não passou da 

intenção legal. (MARTINS 200. P 86). 

 

Como vimos acima o a educação não era democrática era segmentada a algumas classes 

da sociedade, foi na década de 1920 que foram implantadas a primeira universidade que 

consegui se constituir de forma permanente, como, pois, de acordo com Cunha (1986), 

instituições   iam surgindo, se transformando assumindo assim outras configurações, e outra 

eram extintas ou desapareciam.  

Ao falarmos de expansão é importante retratar que  de acordo com Luiz Antônio Cunha 

(1986),  há três momentos em que a educação superior brasileira se expandi, um primeiro 

momento que é chamado de  universidade temporã que compreende o período da colônia a era 

Vargas -1945; em um segundo momento chamado Universidade Crítica que diz respeito  ao 

período de 1945 a 1964 e um terceiro momento denominado de a universidade reformada que 

aborda o golpe de 1964 e a modernização do ensino superior que se seguiu (ALGEBAILE, 

2007:95). 

O primeiro período é o da colônia iniciando-se em 1572, data da criação dos cursos 

de arte e teologia no colégio dos jesuítas na Bahia, provavelmente o primeiro curso 

superior no Brasil, estendendo-se até 1808, quando da transferência da sede do reino 

português para o rio de janeiro. O segundo período o do império, inicia-se, de fato, 

quando Brasil ainda era colônia em 1808 com a criação de um novo ensino superior, 

estendendo-se até 1889 com a queda da monarquia. O terceiro período, o da republica 

oligárquica, tem início com o governo provisório de Vargas, em 1930. O quarto 

período o da era Vargas, começa com a revolução de 1930 e finda com a deposição 

do ditador, em 1945 (CUNHA, 1986, p. 16, Apud. ALGEBAILE, 2007:96). 

 

Então vamos para o segundo momento que é chamado de universidade crítica, que tem 

como marco temporal o período de 1945/1964 trata-se do ensino superior na República 

Populista, este é marcado por apresentar um padrão de crescimento integrador como retrata 

(CUNHA, 1989), que posteriormente é alterado com a instauração do regime militar ou seja, 

houve uma alteração na forma como as universidades vinham sendo pensada é as mudanças 

políticas influenciara, de forma direta essa organização educacional, fazendo com que um outro 

modelo entrasse em vigor.   

 

Tabela 1: Referente ao Período e taxa de crescimento de matriculas no ensino superior no período da chamada 

universidade crítica 

 

PERÍODO  TAXA CRESCIMENTO  

1932/1945 2, 4% 

1945/1964 12, 5% 

  Fonte: CUNHA, 1989:253. 
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Algebaile (2007) destaca alguns fatores que podem ter contribuído para tal crescimento, 

a ascensão das camadas médias da população, reconhecimento ou compreensão de que a 

produção interna tecnológica era, pois também uma das condições para que os pais começam 

se a se desenvolver economicamente e socialmente a necessidade de modernização e este sendo 

percebido como um dos elementos que poderiam romper com a dependência econômica do pais 

entre outros. 

(…) à medida que o ensino superior se expandia, mais numeroso o contingente de 

diplomatas a buscar emprego compatível, com os padrões socialmente definidos de 

poder, de remuneração, de prestigio (…) o aumento do número de diplomados, numa 

situação em que o mercado de trabalho não tinha dinamismo correspondente, 

conduzia a elevação econômica e simbólica do diplomata, ao subemprego, ao 

desemprego (CUNHA 1989: 257-258). 
 

Para compreender de forma mais explicita Cunha (1989) registra que na época havia 

alguns projetos que surgiram tais como; 

Afloraram antigos projetos de uma Universidade proletária, de modo a assegurar 

principalmente aos jovens trabalhadores maiores oportunidades de estudo e cesso aos 

cursos de nível superior, visando formação tecnológica e especialização profissional, 

formar e aperfeiçoar a mão de obra qualificada necessária ao crescimento da 

produção, mediante ampliação de eventuais modificações do sistema ‘nacional de 

ensino médio; formar técnicos em nível superior capazes de atender à diversificação 

do mercado de trabalho exigida pelo desenvolvimento econômico do pais. Não se 

esperava que os filhos dos trabalhadores fossem concorrer com os jovens das camadas 

medias que estudavam engenharia e obtinham o tratamento de doutor, pois aqueles 

iram fazer cursos superiores de engenharia de curta duração(...). Assim concebida, a 

universidade do trabalho estaria completamente segregada da universidade 

prioritariamente dita, sem qualificativos (ou os qualificativos de intelectos estaria 

oculto?)  (CUNHA 1989, p. 99, Apud ALGEBAILE 2007:97). 

 

Segundo a lógica concebida pelo autor o período Pós-golpe de 1964 o ensino superior 

no Brasil para por mudanças que para muitos chamados de período de “modernização” chamada 

de universidade reformada, que tem duas características comuns: a adequação a um modelo 

norte-americano de organização e o aumento do controle do governo sobre o sistema escolar 

como um todo, dando mais ênfase ao modelo que a lógica de mercado impunha, Cunha 1987, 

faz uma abordagem significativa desse processo. 

Com a modernização do ensino superior pretendia-se colocar a universidade a serviço 

da produção prioritária de uma nova força de trabalho requisitada pelo capital 

monopolista organizada nas formas estatais e privada multinacional [...]. Essa 

modernização visava, ademais, criar condições racionais (melhor diria, Tayloristas) 

para o atendimento da crescente demanda do ensino superior pelos jovens das 

camadas médias, a qual se expandia acionada pelo processo de mobilização, induzido 

por sua vez, prela política econômica (CUNHA, 1988, P. 317, Apud ALGEBAILE 

2007: 97).  

 

Embora uma série de mudanças tenha sido capitaneada pelo estado houve uma série de 
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oposições à modernização da universidade nos moldes norte-americana segundo por vários 

motivos acabou por unir o movimento estudantil aos setores mais conservadores e isso foi 

determinante para que importantes mudanças ocorressem nas estruturas das universidades, 

CUNNHA ressalta ainda que tais mudanças colaboraram para uma expansão fragmentadora. 

Essa expansão fragmentadora do ensino superior foi conduzida pelo setor privado 

abrindo e expandindo cursos propiciadores de mais elevadas taxas de lucro, pouco ou 

nada tendo a ver com a formação da força de trabalho para os setores dinâmicos da 

economia (CUNHA, 1989:322, Apud ALGEBAILE, 2007:98).  

 

É importante que possamos fazer algumas considerações sobre o conceito políticas públicas, 

em sua estrutura o próprio significado carrega contradições pois não há políticas ocultas ou seja, 

políticas públicas são públicas e se materializam através do Estado não podendo serem chamados 

de políticas ocultas outros autores como Potyara1 apresenta a seguinte reflexão; 

Para se entender o conceito de política Pública e direito de cidadania, é preciso, 

inicialmente, conhecer o termo política em seus dos principais significados [...] há de 

fato o sentido mais geral, referente aos temas clássicos da política, como eleições, 

voto, partido, parlamento, governo. Mas há também, um sentido mais recente e 

restrito, que se refere as ações do estado face as demandas e necessidades sociais da 

sociedade, desde que aquele se tornou crescentemente interventor (POTYARA, 2006: 

87). 
 

Dessa forma a política constitui-se desde como sendo relações entre pessoas diferentes 

ou desiguais a partir de um panorama conflituoso ou Hanna Arendt (1998:21) a política trata-

se de “diferentes entre diferentes” em sociedades que são completamente diferentes dessa forma 

para Arendt. 

Os homens e mulheres se organizam politicamente para atingir objetivos comuns e, 

assim fugir do caos que se instalaria se cada um se entrincheirasse na defesa de seus 

interesses e objetivos particulares. Por ser uma relação entre diferentes ou desiguais 

que buscam consensos, mediados pelo estado, a política surge no entre –os-homens e 

no Intra-espaço de convivência humana (ARENDT, 1998:22, Apud POTYARA, 

2006:89). 

 

Outras interpretações destacam as políticas públicas como políticas estatais, porém, 

políticas públicas necessitam de uma relação com a sociedade em que a mesma exerça um papel 

ativo e decisivo, então a afirmativa de que público é igual a estatal não nos cabe nessa linha 

reflexiva. Público é bem mais amplo que estatal. É importante que possamos deixar claro que 

a relação que fazemos entre políticas públicas e políticas sociais, Políticas Social seria uma 

                                                           
1Potyara A. P. Pereira. Assistente Social e advogada. Mestre e doutora em sociologia, com Pós-doutorado em 

Politicas Social realizada o na Universidade de Manchester/ UK. Professora Titular do Departamento de Serviço 

Social realizado na Universidade de Brasília (UNB). Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Política 

Social da UnB. Líder do Grupo de Estudos Político-sociais (POLITIZA), registrado no diretório de pesquisa do 

CNPq e Coordenadora do Núcleo. De Estudos e Pesquisa em Políticas Sociais (NEPPOS), do centro de Estudos 

avançados multidisciplinares (CEAM), da UnB, que integra o PROCRAD (poama@terra.com.br.) 
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espécie de gênero das políticas públicas, ou seja, a mesma engloba as políticas sociais 

(POTYARA, 2006:92). 

Portanto quando se fala de políticas públicas, está se falando de uma política cuja 

principal maraca definidora é o fato de ser pública, isto é, de todos, não por ser estatal 

(do estado) ou coletiva (de grupos particulares da sociedade) muito menos individual. 

O caráter público desta política não é dado apenas na vinculação com o estado e nem 

pelo tamanho do agregado social que lhe demanda atenção rua fato de significar um 

conju7nto de decisões e ações que resulta ao mesmo tempo de ingerências do estado 

e da sociedade, apresentando as seguintes características.  Constituir marco ou linha 

de orientação para ação pública, concretizar direitos sociais conquistados pela 

sociedade e incorporados nas leis, ou seja, direitos sociais (PEREIRA, p. 323; 

APYDSETIEN; ARRIOLA, p. 95). 

 

Diante, das transformações societária o surgimento de inúmeras questões como fome, 

desemprego, e o acirramento das desigualdades sociais a classe trabalhadora, começa a 

demandar do Estado em busca da construção da cidadania, dessa forma as Políticas Públicas 

vem para minimizar os efeitos produzidos pela contradição da produção material e apropriação 

monopolizada das riquezas, surge a categoria Políticas Públicas que com enfoques variados se 

materializa com a constituição de 1988, é preciso esclarecer que já haviam anteriormente 

movimentos e políticas públicas para a classe trabalhadora porém e na constituição de 1988 que 

tais políticas ganham status de direito,  que em seu Art. 3ºexpressa que constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 

nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (Brasil. 1988). 

   

Assim é necessário trazer para o cerne da discussão o que é, como se caracteriza a 

política social. As políticas sociais surgem no momento de contradição na relação capital 

trabalho, de acordo com Elane Bering as primeiras iniciativas de políticas sociais podem ser 

entendidas como: 

Relação de continuidade entre o estado liberal predominantemente no século XIX e o 

estado social capitalista do século XX. Houve, sim, uma mudança profunda na 

perspectiva do estado, que abrandou seus principais liberais e incorporou orientações 

social democratas num novo contexto socioeconômico (BERING, BOSCHETTI, 

2009:61).  

 

As políticas públicas se localizam dentro do bojo das Políticas sociais na sociedade 

capitalista, depois da constituição de 1988 tais políticas são tidas como direito e o Estado passa 

a ser o responsável direto por elas. 

 

2.3 Mudanças Engendradas pela Constituição de 1988 na Educação 
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            A educação como Direito de todos, só é vista a partir da constituição de 1998, esta vista 

como um marco jurídico e temporal, é a partir do processo de redemocratização do pais e de 

sua promulgação que há um novo patamar na concepção de Política Públicas de Educação no 

Brasil, educação de forma geral e ampla compreendendo todos os níveis de escolaridade, e 

inclusive a expansão do ensino superior, em seu artigo sexto diz:  

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 

Constituição Federal, Art. 6º). 

 

Abordar a assistência estudantil no contexto histórico brasileiro é compreender como a 

mesma chegou ao patamar de direito constituído legalmente, é fundamental que façamos um 

recorte a partir da década de 80, dessa forma incluir em nossa análise o período da 

redemocratização do país, que em seu processo é permeado por várias manifestações de cunho 

sócias, populares, estudantis que tinham como objetivo central o fim do regime militar 

instaurado em 1964 e a promulgação de uma nova Constituição Federal. 

Foi no bojo da década de 1980 que, segundo Vasconcelos (2010), surgiram duas frentes 

políticas preocupadas com as questões referentes aos estudantes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), são elas o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários 

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

de Ensino Superior (ANDIFES). Ambas as frentes tinham como preocupação fundamental a 

integração das regiões ao cenário nacional da educação fazendo assim com que todas as 

universidades públicas parecem de um princípio integrado, visando de certa forma oportunizar 

de forma igualitária o acesso e permanência na educação formal, claro que em uma perspectiva 

de direito social, tentando evitar e combater a evasão escolar e o processo de retenção oriundo 

das problemáticas estruturais ou não mais precisamente das dificuldades socioeconômicas 

enfrentadas pelos discentes (VASCONCELOS, 2010).  

O processo de instauração do neoliberalismo no Brasil trouxe muitos danos e para a 

educação de uma forma desastrosa vária foram às mudanças de cunho estrutural entre outras 

houve “defasagem salarial, falta de verbas para a manutenção, para o desenvolvimento de 

pesquisa, [...], a aposentadoria em massa dos docentes e técnicos administrativos, [...], a 

contratação de professores substitutos, com salários inferiores” (VASCONCELOS, 2010).  A 

verdade é que o neoliberalismo trouxe o sucateamento das universidades públicas, a expansão 

das instituições privadas de ensino, contribuindo para que não houvesse avanço na implantação 

de uma política de Assistência estudantil efetiva.  

Os impactos causados nas universidades brasileiras foram imediatos e não apenas nas 

mesmas as agências internacionais de orientações políticas e econômicas como é o caso da 
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CEPAL, perderam espaço como instituições voltadas para a produção do conhecimento e 

passaram a servir aos interesses do capital (PETTIT, 2001).  Fazendo com que a máxima a ser 

propagada fosse o discurso do progresso técnico, para atender as exigências do mercado 

nacional e internacional deixando a formação de cunho crítica do cidadão para segundo, terceiro 

plano.   

  É bem verdade que falar de políticas públicas ligadas a educação superior é um tanto 

delicado, já que sua aplicação, concepção depende diretamente da organização e da ação estatal, 

e então recaímos velha máxima de que, o modelo econômico vigente tem plena 

responsabilidade, pois o Brasil vem adotando as exigências do grande capital que se 

materializaram no consenso de Washington ligado ao neoliberalismo subordinado a educação 

a lógica mercadológica (PAURA, 2013:114). 

O Programa nacional de assistência estudantil nasce no bojo das políticas públicas vem 

para concretizar a um cenário que se apresentou com a intenção de democratizar o acesso ao 

ensino superior dito isso, pois uma vez que no Brasil se identificou que a educação poderia ser 

representada através de uma pirâmide chamada posteriormente de Pirâmide Educacional que se 

caracterizava como um grande número de pessoas com acesso à educação primaria e 

consecutivamente ia se diminuindo esse percentual, ou seja, o acesso ao nível superior era 

mínimo, pois de acordo com debates acadêmicos, a política de educação superior vem sofrendo 

retração, fruto do pouco investimento estatal neste campo desde os anos 1990 (PAURA, 

2013:113).   

No entanto ampliar o acesso à educação não é o suficiente se estes não conseguirem 

permanecer na universidade, o índice de evasão é muito amplo e dentre os fatores quer são 

preponderantes nesta temática de acordo com ANDIFES e o MEC em uma pesquisa, realizada 

pelo ANDIFES, sobre o perfil Nacional dos Estudantes de Graduação, os problemas mais 

urgentes colocados pelos estudantes, são transporte, moradia, alimentação 

Enquanto favorecedor de uma classe dominante, o Estado nunca implementará uma 

política plenamente popular sem que as correlações de forças em seu interior não forem 

condizentes com os interesses reais da sociedade como um todo. As frações desprivilegiadas 

sempre ficarão em segundo plano das suas prioridades, pois as relações Estado x sociedade são 

contraditórias, Marx (1987) As prioridades no campo da educação não fazem parte da classe 

dominante, senão parcialmente. 

            Assim no conjuntos de classes as frações dominantes não buscam, por uma educação 

crítica e abrangente, isto é, incluir a todos, possibilidades de aprendizado e de apropriação dos 
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mecanismos da produção científica, os programas educacionais ficam restritos à formação de 

força de trabalho das quais o capital necessita e os ordenamentos normativos por leis ou 

portarias se restringem, a um conjunto de proposições ideais cujo cumprimento somente se 

realizariam sob muitas pressões das classes sociais, Gohn afirma que  a população se organizar 

e expressar suas demandas 

No governo Lula vários programas foram implantados, com a proposição de um novo 

pacto social, e foi no bojo das políticas públicas ligados a educação superior que algumas 

ganharam notoriedade, dentre elas destacamos o Programa Universidade Para Todos 

(PROUNI), instituído pelo decreto de Lei n° 1.096/2005 e pelo decreto presencial n° 609/2007 

que instituiu o programa de apoio a planos de restruturação e expansão das universidades 

federais (REUNI), porém o novo pacto social na educação começou a ser instaurado com a 

criação do Grupo de trabalho GT  a partir do decreto de 20 de outubro de 2003, que instituiu o  

mesmo , esse com caráter Interministerial (GTI)  passa a ser encarregado de analisar a situação 

da educação superior no Brasil, e elabora um plano de ação  que tem em sua fundamentação 

maior a reestruturação, desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES).  

Este GTI inicialmente foi formado com 12 pessoas dos quais, dois representantes do 

Ministério da Educação; dois representantes da Casa Civil; dois representantes da Secretaria 

Geral da Presidência da República dois representantes do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão dois representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e dois 

representantes do Ministério da Fazenda. (OTRANTO, Celia Regina – UFRRJ ) o produto 

resultante deste relatório, apontou algumas ações emergenciais, tais como,  a elaboração de um 

programa emergencial de apoio ao ensino superior em especial para  às universidades federais, 

uma reforma universitária mais profunda que é compreendida como um aumento no quadro de 

docentes das IFS,  (Brasil, 2003), a ampliação de vagas para estudantes e criação de cursos , a 

fomentação da educação a distância e por último com viés de democracia, a autonomia 

universitária e  seu financiamento (OTRANTO, Celia Regina – UFRRJ). 

Nesse contexto é criado o sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES – que tomou materialidade através da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, com 

objetivo de conduzir o processo de avaliação da educação superior ancorada no tripé: avaliação 

das Instituições de ensino superior; dos cursos de graduação e do desempenho dos estudantes, 

para de acordo com o Estado avaliar e propor alterações no sentido de chegar a uma educação 

mais inclusiva e de qualidade. 
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Abaixo a informações usadas para explicar o crescimento do ensino superior no Brasil, 

foi delimitado em um período de 10 anos, sendo esses os mais atuais, esse foi o fator 

preponderante para se trabalhar com os dados. Segue abaixo a imagem o crescimento do 

número de matrículas na educação superior sequencial, entre os anos de 2006 e 2016 período 

esse, em que as Políticas Públicas de democratização do ensino superior do Governo LULA E 

DILMA   estavam em curso.  

De a acordo com o CENSO 2016, a matrícula na educação superior aumentou 62,8%, 

com uma média anual de 5% de crescimento, já em relação a 2015, a variação positiva foi de 

apenas 0,2%  ou seja há um crescimento no número de matriculas na educação superior mesmo 

com todas as dificuldades imposta pela relação contraditória do Estado com a educação,  como 

o crescimento de vagas nas instituições privadas o ensino superior cresceu e as vagas nas 

instituições públicas também, embora não na mesma proporcionalidade. 

 

Figura 1: crescimento do número de matrículas na educação superior de graduação sequencial entre os anos de 

2006 e 2016 

 

                  Fonte: censo 2016  

 

Outros documentos divulgados pelo MEC são importantes para a compreensão desse 

processo, a reforma da Educação Superior vem sendo implantada reafirmando princípios e 

consolidando diretrizes estabelecidas pelo Estado. (Brasil, 2004, o programa: Universidade 

Expandir até ficar do Tamanho do Brasil que criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

materializada através do decreto n°5.800/2006.     

“O Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), em seu artigo 1º, afirma 

que esse” tem por objetivo criar condições para ampliação do acesso e da permanência 

na Educação Superior”. E, em seu artigo 2º, item V, que “o Programa terá as seguintes 

diretrizes, entre outras: ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil”. 
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Esses princípios legais levam à reflexão e à revisão das práticas institucionais. Cabe às 

IFES assumirem a assistência estudantil como direito e espaço prático de cidadania e 

de dignidade humana, buscando ações transformadoras no desenvolvimento do trabalho 

social com seus próprios integrantes, o que irá ter efeito educativo e, consequentemente, 

multiplicador (PNAE 2007 e, 2008). 

 

A materialização dessas ações, faz com que a educação Superior no Brasil adentrasse 

em um novo momento, pois mesmo estando inserido em uma dinâmica de contradição da 

sociedade capitalista, a ampliação dos matriculas demostram que mais pessoas podem ter 

acesso ao ensino superior. O Número de matrículas em cursos de graduação da rede pública, 

por categoria administrativa no Brasil entre os anos de 2006-2016, está exemplificada na figura 

abaixo, 99,9% das matrículas da rede federal estão nas universidades e nos institutos federais, 

dessa forma entre os referidos anos pode ser considerar que o censo 2016 aponta um leve 

crescimento em torno de (1,9%), principalmente, pelo aumento na rede federal (2,9%). Por 

outro lado, a rede municipal diminuiu 1,3% no mesmo período, com um aumento de 105,8% 

no número de matrículas entre 2006 e 2016, a rede federal é a que mais cresceu entre as IES 

públicas. A rede municipal diminuiu 17% nesse mesmo período. 

 

Figura 2: Distribuição do número de matrículas em cursos de graduação da rede federal, por organização 

acadêmica – Brasil – 2016  

 

 
 

Fonte: censo 2016 

 

No senado a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) onde a proposta do Projeto 

de Lei do Senado n° 214, de 2010 de autoria do senador Paulo Paim cria o programa Bolsa 

Permanência Universitária cujo objetivo seria uma bolsa no valor de um salário mínimo, tendo 
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uma contrapartida de prestação de serviço à União, com duração de vinte horas semanais, em 

regime de estágio, prioritariamente como monitor de escola da rede pública o público alvo desta 

ação seria estudantes em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas  ou de  natureza privada, com ou sem fins 

lucrativos, devidamente autorizadas ou reconhecidas pelo sistema de ensino correspondente, a 

referida lei seria para estudantes que comprovassem uma renda bruta mensal familiar per capita 

de três salários  mínimos máximos. E não poderia possuir diploma de graduação e o limite dos 

números de bolsas seria estabelecido em cada período letivo ficaria a cargo dos órgãos gestores, 

porém o projeto foi arquivado e houve a aprovação do requerimento n° 78 de 2015 e o mesmo 

voltaram a tramitar (SENADO, 2015). 

Se o PROUNI e o FIEIS caminham no sentido de democratizar o ensino superior, uma 

necessidade se materializava tendo como pilar a evasão, que decorrem de várias situações, no 

ensino superior privado a dificuldade de arcar com os custos das mensalidades, e no setor 

público alguns fatores como falta de recurso para adquirir material didático, alimentação, para 

o transporte entre outros e se o discente e oriundo de outro município ou estado a questão é 

também um fator muito elevado. 

Pesquisa realizada em 2003 e 2004 pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), com estudantes das universidades 

federais revelou que mais de 40% dos entrevistados pertenciam as classes, D e, com 

renda familiar inferior a R$ 900.00 mensais (FONAPRACE). 

 

2001, alguns decretos, leis e portarias foram materializadas o FONAPRACE 2 é um 

deles  e elaborou a proposta de um Plano Nacional de Assistência aos estudantes, tendo como  

objetivo geral a definição de verbas específicas destinadas à manutenção da assistência ao 

estudante, na matriz orçamentária anual do MEC para cada IFE, e dessa forma proporcionar a 

garantia de programas de permanência para todos os discentes provenientes  das categorias D 

e E, que correspondiam a 14% dos alunos regularmente matriculados, tais categorias foram 

criadas para dividir os alunos e visualizar a dinâmica de acesso à educação (SILVEIRA 2012, 

p. 63). 

Em 2009 na Lei n°12.155 de 23 de dezembro de 2009 no seu art. 10 autorizava a 

                                                           
2 O FONAPRACE foi criado em 1987 e é composto por pró-reitores, sub-reitores, decanos ou responsáveis pelos 

assuntos comunitários e estudantis das IFES do Brasil. Tem como objetivos formular políticas e diretrizes básicas 

relacionadas à assistência estudantil, assessorar permanentemente a Andifes, participar ativamente da defesa da 

educação pública, gratuita e de qualidade, promover e apoiar estudos e pesquisas na área de sua competência. 

Disponível em: <http://www.andifes.org.br/forum-nacional-de-pro-reitores-de-assuntos-comunitarios-e–

estudantis-fonaprace/>. Acesso em 20 de março de 2017. 

 A Andifes foi criada em 1989 e é a representante oficial das universidades federais responsável por dialogar com 

o governo federal, com as associações de professores, de técnico-administrativos, de estudantes e com a sociedade 

em geral. Disponível em: <http://www.andifes.org.br/institucional/a-andifes/>. Acesso em 20 de março de 2017. 
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concessão de bolsas a estudantes matriculados em cursos de graduação, para o desenvolvimento 

de atividades de ensino e extensão, nesse contexto o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil é criado ele consiste em garantir a permanência do discente que adentrara na 

universidade, e Junto com o PNAS outras ações são desenvolvidas através das Políticas de 

Ações Afirmativas.  

Havia a necessidade e era necessário inserir a assistência estudantil como uma política 

que precisa de investimento permanente do Estado, o que exige o compromisso e 

responsabilidade dos governantes em conceber e trata-la como tal (CARVALHO, 

2016). 

 

Em 2016, foram oferecidas mais de 10,6 milhões de vagas em cursos de graduação, 

sendo 73,8% vagas novas e 26,0%, vagas remanescentes, de acordo com Censo 2016, quase 20 

mil vagas em programas especiais, foram ofertadas, entre os quais se destacam o Plano Nacional 

de Formação de Professores (PARFOR) e o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA),  onde a UNIFESSPA está inserida, pois a região norte e permeada de 

particularidades  e o sul e sudeste do Pará onde a mesma atende sua demanda e está situada traz 

em sua história, a marca da pistolagem, conflitos agrários, coronelismo, confronto direto entre 

ruralista e indígenas .  A rede privada ofertou 93% do total de vagas em cursos de graduação 

em 2016, já a rede pública correspondeu a 7% das vagas ofertadas pelas instituições de 

educação superior. 

 

Figura 3: Número de vagas de cursos de graduação, por tipo de vagas e categoria administrativa (Brasil – 2016) 

 

                        Fonte: censo 2016. 

 

Em julho de 2007 foi criado o Plano Nacional de Assistência Estudantil, cujo documento 

compreendia na busca pela redução das desigualdades socioeconômicas e pela democratização 

do acesso à universidade em seus desdobramentos a Portaria Normativa n° 39, de 12 de 
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dezembro de 2007, que instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

traçando como ações da assistência estudantil iniciativas nas áreas de “moradia estudantil, 

alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio 

pedagógico” (Art. 2°, Parágrafo Único). O programa definiu também, em seu quarto artigo, 

como público a ser atendido, estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação. 

 

A portaria acima citada foi transformada em decreto presidencial n° 7234, em 19 de 

julho de 2010. Tal qual a portaria, o decreto manteve o caráter preventivo das ações em relação 

às situações de evasão e retenção, a busca pela melhoria do desempenho acadêmico e a 

igualdade de oportunidades (Art. 4°, parágrafo único); mas, delimitou em seu quinto artigo, 

como prioridade de atendimento os estudantes com renda familiar per capita de até um salário 

mínimo e meio, ou seja, combinado ao programa bolsa família é uma estratégia contundente 

para que haja uma mudança efetiva nos parâmetros educacionais e sócias do Brasil  e necessário 

uma mudança no status cor, e a educação contribui de forma significativa para que tal  objetivo 

se materializasse. 

É bem verdade que para se pensar uma política de assistência estudantil ampla e 

democrática e que atenda às necessidades dos estudantes é necessário conhecer as demandas e 

construir de forma coletiva desde sua elaboração, planejamento, execução com a finalidade de 

conceber políticas públicas eficazes de fato e ampliar o acesso como concretizar a permanência 

dos discentes na universidade pública rompendo com o ciclo histórico do processo de 

reprodução de pobreza e marginalização que relegava aos grupos, étnico-raciais e da população 

desprovida de recursos econômicos.     

Para que o estudante possa desenvolver-se em sua plenitude acadêmica, é necessário 

associar à qualidade do ensino ministrado uma política efetiva de investimento em 

assistência, a fim de atender às necessidades básicas de moradia, de alimentação, de  

Saúde, de esporte, de cultura, de lazer, de inclusão digital, de transporte, de apoio 

acadêmico e de outras condições (PNAE 2007, e, 2008). 

 

O FONAPRACE realizou duas pesquisas nacionais que propunham traçar o perfil dos 

estudantes que eram público alvo do PNAS, ambas serviram como ponto de reflexão para 

compreensão, do programa, as pesquisas realizadas em caráter nacional trataram do perfil 

socioeconômico e cultural dos discentes de graduação das IFES, a primeira pesquisa foi 

realizada entre os anos de 1996 e 1997 e a segunda entre os anos de 2003 e 2004. A primeira 

pesquisa aplicada no segundo semestre letivo de 1996, envolveu várias instituições que 

culminou com a participação de 84,62% das 52 IFES brasileiras, que existiam na época, já as 

pesquisas mais recentes, de 2004, esse percentual chegou a 88,68%, o que evidenciou maior 
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participação das IFES. 

Para traçar o Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das 

IFES, que representou um universo de 469.378 estudantes dessas instituições, foi 

adotado o critério da Associação Nacional de Empresa de Pesquisa (ANEP). 

Constatouse que 43% dos estudantes pertenciam as categorias C, D e E – categorias 

que englobam alunos provenientes de famílias cujos chefes têm atividades 

ocupacionais que exigem pouca ou nenhuma escolaridade, cuja renda familiar média 

mensal é de no máximo R$ 927,00. As condições socioeconômicas dos estudantes de 

graduação das IFES refletem uma realidade semelhante àquela a que é submetida a 

população brasileira. Com base nas constatações feitas em 1996 (Fonte: Folha de São 

Paulo, 18 jun., 1996, p. 1-6 e 1-8) pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

(PNAE 2007, e 2008). 

 

Na pesquisa realizada algumas situações foram evidencias de forma a compreender 

melhor o perfil dos discentes das IFS e ver as peculiaridades existentes nas regiões. 

 

Tabela 2:  Fatores socioeconômicos estudantis 

 

FATORES OBSERVADOS NA PESQUISA 

1 Em cada três brasileiros, um não tem renda suficiente para suprir suas necessidades básicas. 
2 Há 41,9 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza 

3 14% da população encontram-se desempregada, principalmente jovens, idosos e mulheres; 
4 Os brasileiros tidos como pobres apresentam baixa qualificação, decorrente da baixa escolaridade. 
5 O País apresenta uma das maiores concentrações de renda do mundo, superando o Peru, Panamá e, 

até mesmo, Botsuana, no sul da África. Os dez por cento mais ricos da população têm uma renda 

quase trinta vezes maior do que a renda média dos 40% mais pobres, enquanto que, na maior parte 

dos países, os mais ricos percebem em média, dez vezes mais que os mais pobres. 

6 Em condições adversas, o desempenho acadêmico é desigual. 
Fonte: Plano nacional de Assistência Estudantil. 

 

           Através do quadro acima é possível compreender a necessidade de criar Políticas 

Públicas que permitissem que os discentes com renda baixa, conseguissem concluir seus cursos 

de graduação, já que as pesquisas apontam que os estudantes de renda baixa não conseguiam 

concluir suas graduações.  
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3 A ERA LULA, A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PACTO SOCIAL E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS NA UNIFESSPA O CASO DO PNAS 

 

Localizada na região norte, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA), nasce como pauta reivindicatória, histórica dos movimentos sociais, e também 

dos interesses das classes, tanto trabalhadora quando do grande capital, tal afirmativa se 

justifica não apenas para o acesso dos filhos e filhas de trabalhadores ao ensino superior, é 

também fruto da necessidade de mão de obra qualificada para região, atendendo a demanda do 

agronegócio, e da mineração. 

Anteriormente a UNIFESSPA era campus da Universidade Federal do Pará – UFPA, ou 

seja, era um braço da mesma na região, assim como alguns campi hoje da UNIFESSPA 

cumprem a mesma lógica, se o acesso ao ensino superior era oneroso aos mais abastados 

imaginem aos filhos da classe trabalhadora. A UNIFESSPA foi criada, em 2013, através da Lei 

12.8243, e possui sede e foro no município de Marabá. Sua inserção regional se dá mediante 

atuação multicampi; logo, se faz presente também em outros municípios como, Rondon do 

Pará, Xinguara, São Félix do Xingu e Santana do Araguaia, acredita-se que dessa forma a 

região possa ser atendida de melhor forma (CARVALHO, 2017); Antes de adentramos a 

pesquisa e as reflexões em que mesma foi realizada, precisamos nos situar no cenário nacional 

das Universidades Federais. De a acordo com CENSO de 2016, existem 2.0176 instituições de 

Ensino Superior, 2.407 distribuídas entre categorias, que estão organizadas da seguinte forma.  

 

Figura 4: Número de universidades criadas até 2016.  

  

 

   Fonte: Censo 2016 

 

A região Norte possuí 10 universidades Federais, dentre as quais, no Pará estão 

localizadas quatro, no estado do Acre está a Universidade Federal do Acre- UFAC, no Amapá 

                                                           
3 A Lei 12824, de 5 de junho de 2013, dispõe sobre a criação da UNIFESSPA por desmembramento da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). Portanto, antes de sua criação, a universidade estava vinculada a UFPA 

como campus de Marabá. Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/ 

L12824.htm>. Acesso em: 06 de março de 2016. 
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Universidade Federal do Amapá UNIFAP, no Amazonas a UFAM – Universidade 

Federal do Amazonas, no Pará, estão a UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará, UFPA 

– Universidade Federal do Pará, UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia e a 

UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Rondônia temos a UNIR – 

Universidade Federal de Rondônia, em Roraima temos a UFRR – Universidade Federal de 

Roraima e no Tocantins a UFT – Universidade Federal do Tocantins. 

A UNIFESSPA está localizada na região Sul e Sudeste do estado do Pará, estado esse 

que historicamente é palco de conflitos, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra CPT, que 

contabiliza em seus dados, entre os anos de 1964 e 2010 um total 914 pessoas assassinadas, 

esses crimes estão ligados de forma direta e indireta com o conflito de terra no estado, desses 

654 assassinatos foram no sul e sudeste do Pará, contabilizando 71,55% das mortes.  

A região norte é repleta de peculiaridade, é  onde alguns dos grandes projetos 4estão 

localizados e apesar de esse não ser o foco da reflexão dessa pesquisa, tais projetos 

influenciaram e influenciam de forma direta na dinâmica de vida da população, temos a 

Hidrelétrica de Tucuruí (UHT), sobre o rio Tocantins; o projeto da Mineração Rio do 

Norte (MRN), o de exploração de bauxita metalúrgica, e a noroeste do Estado, no município de 

Oriximiná; o da Albrás e Alunorte de produção de alumínio e alumina, respectivamente, 

localizados nas proximidades de Belém no município de Barcarena, e o Projeto de Ferro 

Carajás (PFC), no sudeste do Estado, no município de Parauapebas, recentemente o Projeto da 

construção da Hidrelétrica de Marabá e a derrocada do Pedral do Lourenço que  visa torna o rio 

navegável para a Hidrovia do Tocantins  e atinge diretamente os municípios de Marabá, 

Itupiranga entre outros assim como as terras indígenas ao redor materializam uma dinâmica de 

exploração no estado do Pará que nunca se findou, o projeto S11D é o maior complexo 

minerador da história da Vale e este está a todo vapor, situado no município de Canaã dos 

Carajás incrementam a série de peculiaridades existentes na região,  é nesse contexto social, 

econômico e político que as Políticas Públicas do ensino superior  vão ser analisadas.  

 

 

 

 

                                                           
4   Os Grandes Projetos são megaempreendimentos implantados na Amazônia a partir da segunda metade do século 

XX, com objetivos de explorar as riquezas naturais, principalmente minérios, existentes em abundância na região.  

Foram e são planejados fora da região e, visam atender exclusivamente aos interesses exógenos. Trata-se de 

empreendimentos que necessitam de uma moderna infraestrutura portuária, ferroviária, aeroportuária e/ou 

rodoviária; utiliza tecnologia de ponta sem falar no grande de volume de capitais necessário para a implantação 

dessas megaestruturas. 
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Figura 5: localização da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

 

Fonte: Google maps, acesso em 15-09-2017 

 

Em 2014 no mês de abril foi criada a Diretoria de Assistência e Integração Estudantil 

(DAIE), de acordo com a UFPA através do seu diagnóstico realizado no Campus de Marabá 

foram disponibilizados 146 auxílios subdivididos em: 65 auxílios permanência e 45 auxílios 

moradias para estudantes dos cursos extensivos, 18 auxílios permanência para estudantes dos 

cursos intensivos e 17 bolsas permanência do MEC que eram acessadas por 17 alunos, sendo 

04 de cursos intensivos e 13 dos extensivos.  

Algumas particularidades permeavam tais concessões no que se refere aos auxílios 

permanência e moradia, o edital que havia selecionado esses estudantes tinha duração até junho 

(cursos extensivos) e até julho (cursos intensivos) e a UFPA se comprometia a continuar 

fornecendo esses auxílios até o final do prazo do edital.  

Inicialmente a DAIE se preocupou em preparar os novos editais, que iriam nortear   todo 

o processo de seleção, dessa forma para auxílios permanência e moradia nos cursos extensivos 

o (Edital n° 02/2014) e para cursos intensivos o (Edital n° 03/2014), foram os principais 

norteadores do processo de concessão de auxílios, ambos aprovados pelo CONSEPE em 

21/05/14. Dentre as várias modificações que o edital sofreu ,uma das mais relevantes trata-se 

da alteração nos valores dos auxílio, pois se no edital de seleção da UFPA o valor dos auxílios 

permanência e moradia, foi ampliado para R$ 400,00/mês, e no caso dos cursos intensivos, 

outra mudança significativa tratava da ampliação da possibilidade de recebimento de auxílio 

parcial para quem morasse no mesmo município de oferta do curso, tendo em vista as 

particularidades da região como zona rural e vilas agrícolas próximas a cidade, é importante 
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ressaltar que na construção desses editais a comunidade acadêmica foi chamada a participar 

houveram várias reuniões com os estudantes que já recebiam esses auxílios, e com os 

representantes do Diretório Central dos Estudantes o DCE.  

A assistência estudantil está atrelada hierarquicamente à Diretoria de Assistência e 

Integração Estudantil (DAIE) e à Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX); 

suas ações e atividades estão referenciadas no Programa de Apoio à Permanência (PROAP) dos 

estudantes nas universidades Federais, sendo sua execução e operacionalização realizada 

diretamente pelos técnicos administrativos, esses profissionais são de categorias específicas de 

acordo com as exigências legais previstas na legislação, são assistentes sociais da UNIFESSPA.                 

O PROAP,  inicia atrelado a seis modalidades de apoios  que são: apoio a permanência, moradia, 

creche, emergencial, pessoa com deficiência, permanência indígena e quilombola, e o  

Programa de Integração e Vivencia (PROIVE) tais ações são conduzidas por quatro editais, 

organizados da seguinte forma; participação individual  em eventos científicos, acadêmicos, 

culturais e políticos, apoio à publicação qualificada e o  Programa de Acolhimento Estudantil, 

destinado basicamente ao atendimento dos estudantes quilombolas e Indígenas PROAE. 

 A PROEX é considerada órgão executivo da UNIFESSPA com o desafio de 

desenvolver a Política de Extensão e Assistência Estudantil de forma a fomentar, articular, 

avaliar, e divulgar interna e externamente suas ações. (GESTÃO 2014). 

Diante disso a criação da Diretoria de Assistência e Integração Estudantil –DAIE 

partiu da construção da concepção de assistência estudantil macro e que incluísse 

todos os discentes que tivessem perfil. Apesar do nome, essa concepção procurou 

negar dois equívocos comuns no tema: a perspectiva assistencialista, que inferioriza 

o estudante em vulnerabilidade socioeconômica; a perspectiva de assistência 

estudantil como política secundária da instituição. A DAIE da UNIFESSPA foi criada 

embasada numa perspectiva de que a política de assistência estudantil é parte 

fundamental da democratização do ensino superior no Brasil e, portanto, estruturante 

na construção de uma Universidade democrática e pluricultural. Reconhecendo que o 

Brasil é um país de elevada iniquidade, com elevadas distorções sociais, econômicas 

e políticas, onde historicamente o acesso restrito ao ensino superior foi fruto e, ao 

mesmo tempo, potencializador dessa sociedade desigual. Portanto, superar esse 

problema histórico requer de uma Universidade democrática três políticas 

complementares: ingresso, permanência e formação crítica (RELATÓRIO DE 

(GESTÃO PROEX 2014). 

 

A PROEX é compreendida como eixo que estrutura várias ações na UNIFESSPA  baixa 

segue a estrutura de organização da Pró-reitoria, conta com várias frentes e, é responsável pela  

extensão universitária e assuntos estudantis, secretaria executiva, setor de administração, DAI 

-diretoria de ação intercultural, divisão de programas e projetos, coordenadoria de cultura, 

coordenadoria de articulação social, setor de registro e acompanhamento de projetos de 

extensão, diretoria de assistência e integração estudantil – DAIE, coordenadoria de assistência 
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estudantil, coordenadoria de integração estudantil, setor de auxílio ao estudante, setor de 

integração acadêmica e científica, setor de cultura e esportes, equipe de assistentes sociais e 

bolsistas de estágio. 

Figura 6: Organograma de organização da Diretoria de Assistência Estudantil 

 

 

 
            Fonte: relatório de gestão 2015 

 

No relatório de gestão de 2014, a concepção da PROEX é de executar, uma política 

diferenciada de ingresso, que reconheça a diversidade e desigualdade de condições existente na 

sociedade brasileira e garanta condições de acesso diferenciadas e condizentes com as múltiplas 

realidades socioeconômicas e étnico-culturais, dessa forma compreendendo que o ingresso na 

universidade passa por uma realidade mais complexa, pois não basta apenas garantir a entrada 

de estudantes de baixa renda, PCD, quilombolas e indígenas, é necessário uma estratégia maior 

pois as contradições da sociedade demandam ações diferenciadas como apoio pedagógico, 

trabalhar em conjunto com rede de saúde e sócia assistencial  é fundamental, a materialidade 

da vida que envolve alimentação, material didático entre outros,  faz com que os discentes que 

não tem como prover necessidades básicas abandonem seus cursos. 

 É importante considerar que o PNAS se insere na lógica de democratizar o ensino 

superior, ou seja, na PROEX há uma política de permanência que garanta que essa diversidade 

de estudantes ingressantes encontre na Universidade as condições socioeconômicas, 

pedagógicas, psicológicas e políticos-culturais necessárias à sua permanência e conclusão dos 



49 
 

 
 

seus cursos. E para além, que está a permanência essa não deve ser subalternizada e nem 

implique em condições precárias de estudo e formação, mas, ao contrário, permita que todos os 

estudantes, independentemente de sua forma de ingresso, tenham condições de envolver-se, 

plenamente, nas atividades fins da Universidade, ou seja, ensino-pesquisa-extensão. Há um 

esforço de se executar várias políticas públicas de educação uma vez que algumas são fruto da 

continuidade das ações da UFPA, pois a UNIFESSPA era campus da mesma. 

O objetivo do programa constitui-se em possibilitar condições materiais para a 

conclusão do curso dos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

prioritariamente, assim, através da publicação de editais e oferta auxílios financeiros que se 

apresentam em três modalidades, o auxilio permanência, que visa contribuir com custeio de  

despesas com transporte, material didático-pedagógico e alimentação; o auxílio moradia,  que 

visa contribuir  a quem não dispõe de vaga gratuita em residência estudantil e que se encontra 

sem condições de arcar com as despesas de aluguel fora de sua cidade de origem; e creche, para 

quem tenha filhos menores de três anos de idade.  

A política de assistência e integração estudantil teve início com a construção de um 

diagnóstico de como esta funcionava no antigo Campus de Marabá da UFPA, 

contando com o apoio decisivo do prof. José Maia Bezerra, diretor da DAIE-UFPA. 

A partir desse quadro inicial e considerando-se os recursos disponíveis para o ano, 

definiu-se o seguinte planejamento: construção de um edital de auxílio permanência 

e moradia para os cursos extensivos e intensivos da UNIFESSPA no 1º semestre de 

2014, com respectiva aprovação no CONSEPE para garantir a continuidade e 

ampliação da política já que os estudantes que recebiam auxílio ainda estavam 

recebendo pela UFPA e o pagamento dos auxílios finalizaria em junho/2014; seleção 

de estudantes com apoio da equipe de assistentes sociais da UFPA, uma vez que a 

UNIFESSPA ainda não possuía esses profissionais em seu quadro; pagamento dos 

novos auxílios a partir de agosto/2014; continuidade e ampliação do programa de 

apoio à participação em eventos acadêmicos e estudantis; migração dos estudantes 

indígenas e quilombolas da UNIFESSPA cadastrados no Programa Bolsa 

Permanência que ainda estavam vinculados à UFPA e ampliação da divulgação desse 

programa entre estudantes dessa condição étnica; e, desenho da política de moradia 

estudantil.  Por fim, em relação à meta de se desenhar novas ações específicas para a 

UNIFESSPA foi fundamental, mais uma vez, o repasse da DAIE-UFPA, o contato e 

participação no FONAPRACE – Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis, a participação em inúmeras reuniões e fóruns internos da 

UNIFESSPA e a participação no edital do PROEXT (Relatório de Gestão 2016).  

   

De acordo com o Relatório de Gestão de 2014, nas primeiras tentativas de organizar a 

assistência estudantil com o objetivo de fazer a concessão de auxílios para os discentes até a 

conclusão do referido curso se deu através do lançamento do edital para cursos na modalidade 

regular que se dividiu da seguinte forma.  
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Figura 7: Modalidade de auxílios ofertados na PROEX-DAIE-UNIFESSPA. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: DAIE/PROEX 2016 

 

O processo de seleção foi feito através de inscrição no Sistema Gerencial de Assistência 

Estudantil desta universidade (SIGAEST), da UFPA, pois a UNIFESSPA ainda estava se 

estruturando os profissionais responsáveis pelo processo de seleção que compunham a equipe 

técnica era da UFPA esses composta por assistentes sociais foram responsáveis por realizar 

entrevistas e visitas, a UNIFESSPA passou a contar com sua equipe técnica Apenas no ano de 

2015, assim como com a criação do seu próprio sistema o SAE - Sistema de Assistência. 

Em 2014 houve uma primeira experiência da assistência Estudantil Na UNIFESSPA, 

com um total de 245 auxílios concedidos, levando em consideração que pela primeira vez estava 

sendo implantado o programa na universidade, o programa ganhou notoriedade entre os alunos 

pois vários eram os casos de evasão.   
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Figura 8: Quantidade de auxílios concedidos por modalidade 2014 

 

 

Fazendo um recorte mais especifico em 2014 o número de mulheres beneficiadas com 

a concessão do auxílio superou o sexo masculino, tendo em vista que a modalidade auxílio 

creche ainda não havia sido criada. 

 

Tabela 3: Auxílios com recorte de gênero  

 

TIPO DE 

AUXÍLIO 

FEMININO MASCULINO 

Auxilio 

Permanência  

56 55 

Auxílio Moradia 40 51 

Auxílio 

Emergencial  

03 01 

Auxílio 

Permanência 

MEC 

11 11 

Auxilio 

Permanência 

Intervalar 

15 02 

Total. 125 120 

                    Fonte: Fonte: DAIE/PROEX 2014 

 

Em relação aos cursos de graduação e a concessão dos auxílios, em 2014 de acordo com 

levantamento realizado 18 cursos de graduação foram abarcados dentro do auxílio permanência 

e são eles. 
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Figura 9: Figura referente ao Auxilio permanência 2014 aos cursos de graduação e a concessão dos auxílios, 

em 2014 

 

 

 

Em relação ao auxílio moradia os cursos abrangidos, estão destacadas na tabela abaixo e de 

forma muito direta percebemos que os estudantes beneficiados em sua maioria estão nos cursos 

de exatas, como geologia, química, sistema de informação.  

 

Figura 10: Quantidade e percentual de auxílios moradia concedidos, por curso 2014 

 

 
 

No que se refere ao programa bolsa permanência MEC para indígenas e quilombolas, o 

atendimento realizado envolveu 22 estudantes, sendo 21 indígenas e 01 quilombolas, o 
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importante neste auxílio, é que neste programa não há seleção, pois, os critérios de concessão 

perpassam a necessidade de comprovação mediante documentos que vão desde registros de 

moradia em áreas específicas, como de terras indígenas e áreas de quilombos, esses editais de 

auxílios são cheios de especificidades.  

A distribuição feita a partir do recorte de gênero foi igual, com 11 estudantes do sexo 

masculino e 11 do sexo feminino. Todos distribuídos em 08 cursos distintos, com 

predominância nos cursos de direito, pedagogia e ciências sociais, respectivamente com 27,3%, 

18,2% e 18,2% dos estudantes que recebem auxílio. (Relatório de gestão 2014). 

 

Figura 11: Quantidade e percentual de bolsas permanência MEC concedidas, por curso 2014 

 

 

No ano de 2015 a Assistência Estudantil através do Edital n° 005/2015, ampliou o 

atendimento aos discentes, o edital foi organizado para os cursos regulares extensivos tendo 

como peculiaridade a modalidade do auxílio creche, este se destinava somente para estudantes 

do sexo feminino que tinham filhos menores de quatro anos e estavam fazendo parte do ao 

auxílio permanência;  algumas exigências se somavam no edital tais como, alunos que 

estivessem cursando a primeira graduação, acumulo somente com uma das modalidades de 

auxílio ou  com outra bolsa acadêmica ou estágio remunerado. Para a concessão do auxílio 

inúmeros aspectos são levados em conta tais como renda (renda familiar mensal bruta de até 

três salários mínimos vigentes e renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio) o 

desempenho do discente também era avaliado. Segue abaixo o quadro com os valores dos 

auxílios. (CARVALHO, 2016).  

Outra inovação do edital de 2015 foi o cadastro reservar que tinha como premissa 

ranquear os discentes segundo o seu grau de vulnerabilidade econômica, esses poderiam ser 
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contemplados com auxílios a depender do recurso disponível, dessa forma houve a concessão 

de 280 auxílios, fragmentados em 150 permanências, 110 moradias e 20 creches. Totalizando 

248 discentes, dentre eles os que ficaram em cadastro reserva. Foram concedidas 212 

permanências, 140 moradias e sete creches, contabilizando ao todo 359 auxílios, há ainda 

editais específicos para discentes indígenas, quilombolas e PCD, (GESTÃO 2016). 

 

Figura 12 auxílios e suas modalidades em 2014 e projeção para 2015 

 
 

Em 2016 os números de atendimento foram bem maiores, porém de acordo com 

relatório de gestão, o número de auxílios foi além do que se havia previsto, no entanto alguns 

fatores foram significativos para que isso ocorresse,  no terceiro  período de 2015 e no primeiro 

de 2016 cresceu a demanda de estudantes,  tendo em vista que quando adentraram a 

universidade não puderam ter acesso ao edital pois o mesmo já estava em andamento, outro 

fator se dar em relação ao perfil dos discentes da UNIFESSPA , de acordo com pesquisas 

realizadas pelo FONAPRACE através da UNIFESSPA mais de 85% dos discentes possuem 

renda per capta  de 1,5 e 3 salários mínimos,  

Na tentativa de ampliar o número de atendimento de discentes a PROEX, realizou uma 

estimativa para concessão dos auxílios.  
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Figura 13: Programa de permanência ano 2016 

 

 

 

Abaixo segue a tabela do quantitativo de atendimentos, devidos em categorias por auxílios. 

 

Tabela 4: faz referências ao atendimento de auxílios em 2016  

 

MODALIDADE QUANTITATIVO 

Auxílio Moradia 266 

Auxílio Permanência  427 

Auxílio- Creche 30 

Auxílio Moradia Intervalar 136 

Auxílio Permanência Intervalar 174 

Auxílio- Creche Intervalar 23 

Auxílio Emergencial  157 

Auxilio PCD 09 

Auxílio Permanência MEC Indígenas 

Quilombolas  

47 

Total 

 

1.222 

          Fonte: Fonte: DAIE/PROEX 2016 
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3.1 O PNAS na UNIFESSPA, reflexões sobrea sua influência na dinâmica social na região 

sul e sudeste do Pará  

 

Em 2016 a pesquisa ao qual este trabalho é fruto teve início, e uma das suas funções 

seria de traçar o perfil dos usuários da assistência estudantil na UNIFESSPA, porém então como 

abordado nos capítulos anteriores, além de traçar o perfil dos discentes da UNIFESSPA, está 

aponta para reflexões propostas para esse trabalho.  

A pesquisa foi realizada através do site do Programa na UNIFESSPA, onde, discente 

poderão responder as questões direcionadas a renda, educação, permanência na universidade 

dentre outras. 253 discentes beneficiários da assistência estudantil acessarão a plataforma e 

materializaram sua opinião, respondendo a perguntas abertas e fechadas, este número equivale 

a uma amostragem de cerca de 50% do total de beneficiários. A problemática que norteou a 

pesquisa que embasou esse trabalho, ganha materialidade nos resultados obtidos pois, dentre as 

principais dificuldades enfrentadas para permanência dos estudantes na UNIFESSPA, as 

questões ligadas a renda são a maioria, ou seja, a permanência dos estudantes na universidade 

tem ligação direta com a renda, então os auxílios recebidos de certa forma cumprem o seu papel. 

 

Gráfico 1: Dificuldades enfrentadas para permanência dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência 

estudantil da UNIFESSPA. 2016 

 

 

Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

De acordo com a pesquisa, 87% dos estudantes são solteiros, 9% são casados, enquanto 

3%afirmam estar em uma união estável e 1% declarara outros tipos de união. Dessa forma, o maior 



57 
 

 
 

quantitativo de atendimento está entre os estudantes solteiros. Estes dados corroboram com os 

dados da pesquisa nacional dos graduandos, que aponta que 85,6 % são solteiros, 8,8% são 

casados, 4,1% estão em união estável e 1,3% declararam pertencer a outras categorias (CEPES, 

2016) ou seja apesar da região ter suas particularidades os discentes solteiros ainda são maioria 

que recebem os auxílios. (PESQUISA 2016-PROEX) 

 

Gráfico 2. Estado civil dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil da UNIFESSPA. 2016 

 

 
 
                                 Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

 

A maioria dos discentes, está na faixa etária de 20 a 24 anos, correspondendo a 60% dos 

pesquisados, 19% estão na categoria 25 a 29 anos, 13% estão na categoria 15 a 19 anos, 5% tem 

entre 30 a 34 anos de idade. (PESQUISA 2016-PROEX) 

 

Gráfico 3. Faixa etária dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil da UNIFESSPA. 2016 

e, enquanto 4% estão na categoria outros. (PESQUISA 2016-PROEX) 

 

 

                          Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 
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Do total de estudantes pesquisados, 68 % dos estudantes responderam ser pardos, 16 % 

se declararam pretos, 14% responderam ser brancos, 1% disseram ser indígena, 1% disseram ser 

amarelo e um estudante respondeu não se considerar em nenhuma das alternativas, enquadrando-

se na categoria outros. Dessa forma, estudante que se auto declaram pardos predomina entre os 

usuários dos auxílios, seguido dos estudantes autodeclarados pretos. Através do comparativo feito 

com a pesquisa nacional e o mapeamento do perfil dos discentes percebe-se que os discentes 

pardos e pretos que se auto declaram são maioria, indo de encontra coma pesquisa nacional. Nota-

se que a maior parte (84%) se auto declara parda ou preta, ao contrário dos dados nacionais, onde 

os brancos e pardos representa, 90,9% e 83,3%, no Brasil e nas IFES, respectivamente, aqui as 

peculiaridades regionais podem ficar evidentes. (PESQUISA 2016-PROEX) 

 

Gráfico 4. Cor ou Raça dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil da UNIFESSPA. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 
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Gráfico 5. Cor ou Raça da população brasileira (PNAD, 2014), dos graduandos de IFES do Brasil 

(CEPES,2016) e dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil da 

UNIFESSPA.  

 

                     Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

 Em relação ao recorte sobre a orientação sexual, 94% dos discentes, afirmam ser 

heterossexual, 4% se declaram homossexual, 2% se consideram bissexuais e um estudante 

declarou-se na categoria outros. (PESQUISA 2016-PROEX) 

 

Gráfico 6. Orientação sexual dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil da UNIFESSPA. 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 
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O gráfico 7 apresenta a origem dos estudantes beneficiários da assistência estudantil da 

UNIFESSPA. A grande maioria dos estudantes (61%) é oriunda da mesorregião Sudeste 

Paraense, praticamente um terço (32%) são oriundos das mesorregiões Região Metropolitana 

de Belém e Nordeste Paraense, e 7% são oriundos de outros estados da federação, o que permite 

dizer que a dinâmica da UNIFESSPA Comtempla outras regiões do estado e do brasil. Os 

Discentes oriundos da mesorregião Sudeste Paraense correspondem a 155 dos estudantes 

pesquisados, compreendendo 23,2% (63) oriundos do município de Marabá, 21,9% (34) de 

Rondón do Pará, 7% (11) de Xinguara, 0,6% (1) de Santana do Araguaia, 0,6% (1) de São Félix 

do Xingu, os demais 29% encontram-se distribuídos entre os outros municípios da mesorregião. 

 

Gráfico 7. Origem dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil da UNIFESSPA. 2016. 

 

           Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

O gráfico 8 demonstra que 161 (64%) dos estudantes têm em sua composição familiar 

de 4 a 6 membros, incluindo o próprio estudante, e 32% tem entre 1 a 3 membros, ou seja, em 

regra, as famílias são pequenas, sendo que apenas 3% têm de 7 a 9 membros e 1% tem a partir 

de 10 membros. O que não quer dizer que tais famílias são tão-somente formadas de pai, mãe 

e filho, mas sim apresentam diversos arranjos familiares. 
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Gráfico 8. Número de membros na família dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência Estudantil da 

(UNIFESSPA 2016). 

 

 

                                    Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Analisando-se o gráfico 9, infere-se que de um quantitativo de 253 estudantes 

beneficiários do Programa de Apoio à Permanência dos cursos extensivos, 168 não tem outro 

familiar na sua composição cursando graduação, o equivalente a 66, 40%. Logo, no que se 

refere aos gastos com educação o estudante é o único a apresentar tais despesas, seja com 

material pedagógico, seja com alimentação e transporte. Necessário se faz colocar que 33 

estudantes (13%) tem outro familiar (primos, irmãos e sobrinhos) estudando na UNIFESSPA; 

contudo, não necessariamente morando na mesma residência.  

 

Gráfico 9. Membro familiar cursando graduação dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil 

da (UNIFESSPA 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 
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superior completo. A figura 10 mostra que o principal provedor da renda nas famílias dos 

estudantes atendidos pela assistência estudantil, tem baixa escolaridade. Observa-se que 49,8% 

tem nível fundamental completo, seguido de 27,3% com nível médio completo e apenas 7,9% 

tem nível superior completo. 

 

Gráfico 10. Escolaridade do principal provedor (a) da renda nas famílias dos estudantes beneficiários de auxílios 

da assistência estudantil (UNIFESSPA 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Conforme o gráfico 11 observa-se que 98 (39%) alunos (as) atendidos (as) pela 
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Gráfico 11. Renda familiar total dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil da 

(UNIFESSPA. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

De acordo com análise dos dados no gráfico 12, a família predomina como principal 

contribuinte da renda com 83%, em segundo lugar com 7% o próprio estudante contribui com 

a renda familiar, seguido de parentes que representam 6%, 3% de outros (amigos e não 

especificados), 1% respondeu que quem contribui são parentes e familiares e um estudante 

respondeu ser ajudado por estudantes e parentes na composição de sua renda familiar (Figura 

11). 

 

Gráfico 12. Principal contribuinte da renda familiar dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência 

estudantil da (UNIFESSPA 2016). 

 

      Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 
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Analisando o (Gráfico 13) Em relação ao tipo de vínculo empregatício ou fonte de renda 

das pessoas que mantêm as despesas dos estudantes na universidade em um número total de 

253 alunos que responderam os tipos de vínculos predominantes foram autônomos (84), 

empregados com carteira assinada (55), aposentados (37) e servidores públicos (37) (Figura 

12). As demais formas de vínculo observadas nas respostas ficaram distribuídos de forma 

bastante diversificada, porém em um número bem menos expressivo que às expostas acima. 

 

Gráfico 13. Tipo de vínculo empregatício ou fonte de renda dos principais mantenedores dos estudantes 

beneficiários de auxílios da assistência estudantil da UNIFESSPA. 2016 

 

 

                  Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 
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Gráfico 14. Fonte (s) de recurso para manutenção dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência 

estudantil da UNIFESSPA. (UNIFESSPA 2016). 

 

 

          Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 
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Gráfico 15. Horário do curso estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil. (UNIFESSPA 2016). 

 

     Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 
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Gráfico 16. Curso dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil. (UNIFESSPA 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

O gráfico 17 Em relação ao ano de ingresso dos estudantes na universidade, percebeu-

se que grande maioria adentrou a partir do ano de 2013, ou seja (19%), ano de criação da 

UNIFESSPA (Figura 16). Dos entrevistados 35% ingressaram no ano de 2014, 21% em 2015 

e 15% em 2016. Dessa forma o programa acaba por atender discentes que entraram na época 

que a universidade era campis da UFPA, e que nunca haviam recebido auxílio, devido a 

dificuldade e quantitativo já que a UFPA atendia todo o estado do Pará. 
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Gráfico 17. Ano de ingresso dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil; (UNIFESSPA 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Com a pesquisa realizada percebeu-se que uma minoria dos alunos efetuou mudança de 

curso no âmbito da própria UNIFESSPA. Conforme as respostas obtidas à pergunta “Mudou 

de graduação no âmbito da UNIFESSPA? Apenas 3% declara ter mudado de curso 

permanecendo a maioria no curso que iniciaram. 

Quando questionados quanto à principal dificuldade enfrentada em relação à graduação, 

a grande maioria (77 dos 253 que responderam) destacou a financeira. Seguida principalmente 

da dificuldade relacionada à conciliação entre trabalho e estudo (38) (Figura 17). Muitos (32) 

declararam dificuldades didáticas pedagógicas, principalmente relacionadas à forma como os 

conteúdos são repassados pelos professores. Há muita dificuldade em se adaptar na vida 

acadêmica, alguns estudantes relatam que o ritmo em que as disciplinas são repassadas, 

associadas a outros fatores como, adaptação na cidade para quem é de fora, e dificuldades 

financeiras e pouca familiaridade com disciplinas bases, contribuíram para a mudança de curso. 
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Gráfico 18. Principal dificuldade encontrada em relação a graduação pelos estudantes beneficiários de auxílios 

da assistência estudantil;(UNIFESSPA 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Gráfico 19 revela que 111 (44%) estudantes optaram por cursar graduação na 

UNIFESSPA pelo fato de ter seu curso de interesse e também por acreditarem na qualidade do 

ensino, sendo que 14% do universo de 253 alunos (as) ressaltaram como motivo o fato de ser 

uma universidade pública. Quanto ao curso de interesse, relatam, dentre outros motivos, a 

questão de o curso não ter em outra universidade pública próxima, como é o caso dos cursos de 

Engenharia de Minas e Meio Ambiente e Agronomia, ou pelo simples fato de ser próximo ao 

seu município de origem ou mesmo o próprio município, o que vale destacar o percentual de 

27% dos estudantes que colocaram tal informação. 

A região com fortes características rurais demanda uma procura muito grande por cursos 

como agronomia, há ainda outros fatores como a extração do minério, também é algo que marca 

a região desde a década de 1980  
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Gráfico 19 Motivo de optar por curso de graduação nesta IFES pelos estudantes beneficiários de auxílios da 

assistência estudantil;(UNIFESSPA 2016). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Outro importante dado coletado foi referente à relação entre a primeira escolha no 

vestibular e o atual curso do estudante. Esta questão revelou que 79,1% dos alunos 

permaneceram no curso correspondente à sua primeira escolha no vestibular. Dado que pode 

justificar o fato de haverem poucas mudanças de curso no âmbito da UNIFESSPA. Apenas 21% 

dos estudantes pesquisados participam de grupos de pesquisa e extensão na UNIFESSPA. 70% 

dos estudantes não são bolsistas de programas de pesquisa ou projetos de extensão, nem fazem 

estágio remunerado, o que confirma que a maioria dos alunos depende dos auxílios financeiros 

da assistência estudantil.  

O gráfico 20 pontua as dificuldades de permanência na UNIFESSPA, para concluir a 

graduação.  
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Gráfico 20.  Dificuldades enfrentadas para permanência dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência 

estudantil da UNIFESSPA. 2016. 

 

Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Além dos 6% que dizem não enfrentar dificuldades, pois os auxílios suprem as 

necessidades, os demais estudantes dizem enfrentar dificuldades pedagógicas, relatam o 

problema de conciliar trabalho com estudos, além de problemas emocionais e financeiros. 

O (Gráfico 21) mostras, que 228 (90%) estudantes não tiveram problemas para acessar 

o edital do regular (2016) e o Sistema de Assistência Estudantil (SAE). Acredita-se que tal fato 

se deve às atualizações periódicas no sistema e à divulgação realizada no período que antecede 

a inscrição no processo seletivo. Assim, apenas 10% dos estudantes tiveram dificuldades com 

inscrição e envio de documentação, bem como com problemas de acesso à internet e a falta de 

conhecimento em relação ao edital.   
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Gráfico 21. Ocorrência de problemas no acesso ao edital Permanência regular/2016 e o Sistema de Assistência 

Estudantil (SAE) pelos estudantes beneficiários da assistência estudantil da UNIFESSPA. 2016. 

 

     Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Em relação ao processo de aprimoramento da seleção dos auxílios financeiros, 61 (24%) 

estudantes sinalizam que a equipe responsável pela avaliação do processo deve analisar mais 

rigorosamente o perfil dos inscritos, principalmente no que tange a entrevista e aos dados 

informados no questionário socioeconômico, além de reavaliar os critérios de seleção, como a 

questão da pontuação e rendimento acadêmico (Figura 21). Já para 20% dos estudantes, o 

processo de seleção deve ser simplificado e desburocratizado quanto às documentações 

exigidas, inscrição e preenchimento de informações, tidas como exaustivas e que se revisadas 

e simplificadas tornariam o processo mais célere.  
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Gráfico 22.  Figura 21. Sugestões para o aprimoramento da seleção dos auxílios financeiros do programa 

permanência da assistência estudantil (UNIFESSPA 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Em relação a oferta dos auxílios e sua distribuição nas modalidades Permanência, 

Moradia e Creche a resposta de 194 estudantes (77%) foram no sentido de que concordam com 

a forma como está organizada a oferta e distribuição dos auxílios atualmente (Figura 22).  
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Gráfico 23 Opinião dos estudantes beneficiários da assistência estudantil da UNIFESSPA em relação à oferta 

dos auxílios e sua distribuição nas modalidades Permanência, Moradia e Creche. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Em segundo lugar com 37 respostas (15%) aparecem os estudantes que concordam com 

a forma de oferta e distribuição dos auxílios, mas tem alguma ressalva sobre algum aspecto 

desta configuração. Em terceiro lugar com 11 respostas (4%) aparecem os estudantes que não 

concordam com a forma de oferta e distribuição dos auxílios da forma como hoje está posta. 

Os dados evidenciam ainda que 10 estudantes concordam com a forma de distribuição dos 

auxílios, mas não concordam com a forma como os auxílios estão ofertados nos editais 

atualmente. E em quarto lugar, um estudante concorda com a forma de oferta, mas não concorda 

com a forma que os auxílios estão distribuídos nas modalidades Permanência, Moradia e 

Creche.  

Em relação a permissão de acúmulos entre os auxílios ofertados pela Assistência 

Estudantil da UNIFESSPA 95% dos estudantes (241) concordam que haja a possibilidade do 

acúmulo. Em relação aos estudantes que não concordam estes somam 5% (12) do total de 

estudantes que responderam os formulários da pesquisa aplicada. No que diz respeito à 

permissão de acúmulo entre os Auxílios da Assistência Estudantil e Bolsa (estágio e/ou 

pesquisa) externos ao programa de Apoio a Permanência 79% (199) estudantes responderam 

que concordam que haja a possibilidade de acúmulo. Em relação aos estudantes que não 

Concordam com a 

forma de oferta e 

a distribuição dos 

Auxílios)

77%

concordam com a 

forma de oferta e 

a distribuição dos 

auxílios/ mas com 

ressalva em 

algum aspecto

15%

Não concordam 

com a forma de 

oferta e 

distribuição dos 

auxílio

4%

Concordam com a 

forma de 

distribuição MAS 

não concordam 

com  forma de 

oferta

4%

concordam com a 

forma de oferta 

MAS não 

concordam com a 

forma de 

distribuição

0,3%



75 
 

 
 

concordam que haja a possibilidade de acúmulo estes somam 21% (54) estudantes.  

Quando questionados se tiveram algum problema quando precisaram buscar 

atendimento no setor de Assistência Estudantil, 90 % disseram nunca ter tido nenhum problema, 

2% afirmaram que o atendimento é ruim ou que o horário de atendimento não é compatível, 

2% não estão satisfeitos com os critérios de seleção, 2% dizem que a comunicação com o 

departamento é ruim, 1% diz que a distância para o campus 3 é um problema 1% teve 

problemas, mas que não procurou atendimento e 2% relataram nunca ter precisado de 

atendimento (Figura 23). 

 

Gráfico 24. Ocorrência de problema quando necessitou de atendimento no setor de Assistência Estudantil da 

UNIFESSPA. 2016. 

 

Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

O (Gráfico 25) mostras que 61% dos estudantes pesquisados responderam não conhecer 

o PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil, 35% dos estudantes relatam conhecer 

e 4% dizem conhecer pouco. Este fato é preocupante, pois apenas um pouco mais de um terço 

dos estudantes mostrou conhecer a programa fomentador da assistência estudantil que ele 

acessa na forma dos benefícios na UNIFESSPA. Dessa forma, são necessárias ações que façam 

com que os estudantes saibam o que realmente é o PNAES e sua importância para a 

permanência dos estudantes nas IFES. 
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          Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Em relação à compreensão dos estudantes sobre a Assistência Estudantil da 

UNIFESSPA, 66 estudantes (26%) compreendem que a assistência estudantil é uma ajuda 

prestada pela universidade para contribuir com suas respectivas permanências na universidade 

(Figura25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim conheço 

35%

Conheço Pouco

4%

Não conheço

61%

GRÁFICO: 25 Conhecimento dos estudantes beneficiários de auxílios da assistência estudantil da 

UNIFESSPA sobre o PNAES - Programam Nacional de Assistência Estudantil. 2016. 
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Gráfico 26. Noção do que seria assistência estudantil expressada pelos estudantes beneficiários de auxílios da 

assistência estudantil (UNIFESSPA. 2016) 

 

   Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Em segundo lugar, aparece a noção de assistência estudantil enquanto auxílio, resposta 

dada por 53 estudantes (21%) e em terceiro lugar aparece a noção de que a Assistência 

Estudantil está relacionada a uma noção de programa, resposta dada por 22 estudantes (9%). 

As outras noções de assistência estudantil envolvem assistência, apoio e suporte. 

Enquadrados na categoria outros, um percentual de 31% (78) estudantes expressaram 

não ter uma opinião consistente sobre o que vem a ser assistência estudantil, de forma que as 

respostas pairam sobre termos como “Conjunto de ações”, “política pública”, “benefício”, 

“incentivo”, “órgão especializado”, “amparo ao discente”, “acolhimento estudantil”e 

“complemento em dinheiro”. 

Observando as respostas abertas dos estudantes, nota-se que o termo permanência é 

citado por 33 estudantes dos 253. O termo auxílio, mesmo não sendo o cerne da resposta, foi 

citado nas respostas de 40% (102) dos estudantes beneficiários da assistência estudantil que 

responderam o questionário. Aparentemente, há uma superficialidade na apropriação do 

conceito de assistência estudantil, de forma que os termos mais citados são palavras corriqueiras 

dos editais e dos formulários de inscrição aos benefícios. 

Por outro lado, termos que apresentam uma maior profundidade na assistência aos 

estudantes e/ou que vão além dos auxílios financeiros, como “pedagógico e psicológico” são 

citados apenas três vezes cada, em geral pelo mesmo estudante, nas respostas deste 

questionamento. 
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Ajuda nesta discussão o resgate de algumas citações de respostas dos estudantes quando 

perguntado sobre o que eles entendiam como assistência estudantil, quando, por exemplo, é 

citada como resposta em apenas uma vez uma função importante da assistência estudantil: 

“Garantir os direitos dos estudantes”. Outros (as) estudantes, não reconhecem os auxílios 

financeiros, acompanhamentos e atendimentos realizados atualmente como assistência 

estudantil, respondendo com a expressão “Se existe nunca vi” e “Nada”. 

Por fim, os dados evidenciam uma situação preocupante em relação ao aspecto 

levantado, uma vez que, houve uma quantidade ínfima de estudantes cuja resposta atrelasse a 

assistência Estudantil a uma noção de direito. Este fato merece uma intervenção profunda junto 

à comunidade acadêmica no sentido de propor uma reflexão sobre o real significado da 

Assistência estudantil e sua importância para o futuro da UNIFESSPA na atual conjuntura 

sócio, político e econômica. 

 

Grafico 27: mostra a opinião dos estudantes de como deveria ser a assistência estudantil na  

UNIFESSPA. 

Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Em relação às ações e atividades que a assistência estudantil poderia desenvolver, 30% 

dos estudantes destacaram o acompanhamento como uma necessidade/desafio para a 

assistência estudantil (Figura 27). 
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Gráfico 28 Ações e atividades que os dos estudantes beneficiários de auxílios acham que assistência estudantil 

da UNIFESSPA poderia desenvolver. 2016. 

 

 

Fonte: Questionário aplicado aos discentes da UNIFESPA, 2016. 

 

Estes estudantes acreditam que seria fundamental que, a fim de assisti-los, fossem feitos 

acompanhamentos periódicos com profissionais como psicólogos, assistentes sociais, 

pedagogos, educadores financeiros dentre outros, 19% apontam o estreitamento das ações da 

Assistência Estudantil com a Extensão Universitária, ressaltam que a assistência estudantil deve 

“levá-los” a desenvolver ações com a Sociedade (oferecer serviços à comunidade), 13% 

entendem que a divulgação dos serviços da assistência estudantil devem que ser mais divulgada, 

7% destacam o aumento do número de auxílios concedidos, 6% dizem que cultura, esporte e 

lazer devem ser ofertados, 3% apontam que a assistência estudantil deve oferecer Restaurante 

Universitário e Moradia. São citados ainda, ações de integração que envolva troca de 

conhecimento entre diversas áreas, melhorias nos serviços de infraestrutura e oferta de cursos 

de idiomas. Por fim, 17% dos estudantes não responderam ou não souberam opinar. 

De acordo com os dados do Censo 2016. mais de um milhão e cem mil estudantes concluíram 

a educação superior, entre os anos de 2015 e 2016  o número de concluintes na rede pública 

aumentou 2,9%, no período de 2006 a 2016, esse é cenário mais atual da educação brasileira 

que nos permite ter noção da dinâmica de organização da Educação Superior no Brasil, assim 

das 2.407 IES, 2.111 são privadas e 296 são públicas, quanto às IES públicas, 41,6% são 

estaduais (123 IES), 36,1% são federais (107) e 22,3% são municipais (66),   maioria das 

universidades é pública (54,8%), entre as IES privadas, predominam as faculdades (88,4%), 
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quase 3/5 das IES federais são universidades e 37,4% são IFS E CEFETS.   

 

Figura14: Número de instituições de educação superior, por organização acadêmica e 

categoria administrativa – Brasil – 2016 

 

Figura 14: universidades criadas entre 2006 e 2016. 

 

 

 

 

Fonte: Censo 2016 

           A atenção à educação superior, no caso dessa análise, somente foi implementada em 

razão de uma conjuntura específica em que uma fração considerável de setores comprometidos 

com frações desprivilegiadas da sociedade puderam exercer certa influência nas decisões do 

aparelho de Estado. Isto implica sustentar que o Estado não sofreu nenhuma modificação em 

seu comprometimento institucional com a classe dominante. O conflito aparece na área de 

interseção de interesses de classes onde o Estado implementa políticas educacionais para 

atender a formação de força de trabalho, e, os setores dominados demandam atendimentos com 

melhores condições de vida e de aprendizado que apontam para além dos restritos limites do 

exercício profissional futuro ou imediato.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Chegamos ao final desta reflexão não com as respostas prontas, para os problemas 

debatidos, porém vale ressaltar que aqui não se encerra o debate, pois, temos a convicção de 

que o estudo aqui apresentado não é o fim do debate sobre a forma como a educação emancipa 

o sujeito, e como os programas de transferência de renda materializam essa emancipação.  

O resultado desta pesquisa tão pouco representa uma análise completa sobre o assunto, 

no entanto propõe uma possibilidade concreta de reordenamento social, já tais mudanças 

contam com os seguintes pressupostos, formar sujeitos críticos com consciência política, de seu 

papel social, trazer os mesmos para o mercado de trabalho e ocupar os diversos espaços sociais, 

fazer a reflexão do enfrentamento da miséria através da educação.  

A partir desta pesquisa, foi possível concluir que, embora as políticas de transferência 

de renda tenham limitações, essas contribuíram de forma significativa para a permanência dos 

estudantes na UNIFESSPA, através da transferência direta de recursos financeiros, em muitos 

os casos a pesquisa aponta que discentes que antes não teriam como ter acesso a universidade, 

hoje estão inseridos na dinâmica da vida acadêmica, muitos já com idade superior a 25 anos 

como a pesquisa evidencia no gráfico 3 através dos referidos programas puderam realizar o 

sonho de cursa uma universidade.  

Algumas afirmações se cristalizaram na pesquisa, que tais políticas públicas 

conseguiram fazer com usuários do programa permaneçam no ensino superior, pois a 

materialidade dos benefícios possibilitou a garantia, seja na compra de medicamentos, 

alimentação material didático, transporte e se uma classe que historicamente e tida como 

subalterna passa a se apropriar de teorias sociais, o gráfico 14 mostra que boa parte dos 

estudantes,  contam exclusivamente com os auxílios para se manter na universidade, um dado 

extremamente interessante está presente nos gráficos 4 e 5, na pesquisa nacional aplicada pelo 

FONAPRACE,  90, 9% dos estudantes se declaram brancos o contrário da pesquisa realizada 

na UNIFESSPA onde 68%  se declaram pardos , 16% se declaram pretos e 14% se declaram 

brancos, indo em uma posição inversa o que aponta a pesquisa nacional.  

Os programas precisam se ajustar a dinâmica de vida ao qual estamos inseridos sejam 

de transformações, etárias, econômicas e mesmo culturais constantemente, e bem verdade que 

há uma compreensão das especificidades a serem consideradas, porém é um desafio constante 

dentro do Estado burguês, no gráfico 7 os alunos que são atendidos pelo programa em sua 

maioria são da meso região do sudeste paraense, como Xinguara, Rondon, são Felix, Santana 
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do Araguaia o que nos leva a refletir como é complexa a dinâmica acadêmica em municípios 

que ainda tem na zona rural muitas das famílias do discentes o que dialoga com o gráfico 8 

onde  a maioria dos estudantes tem famílias com até seis membros no total. 

A pesquisa mostrou que as famílias são composta por inúmeros rearranjos familiares e 

nem sempre são composta por pai, mãe .irmão o que demostra uma mudança nos padrões 

familiares,  um outro dado que  evidencia a importância dos auxílios é que a maioria das famílias 

não possuem outro familiar cursando graduação como mostra o gráfico 9 ou seja os gatos 

referentes a educação são onerosos o que dificulta manter mais de um membro na universidade, 

dessa forma a concepção dos auxílios é fundamental pata esses estudantes.  

o gráfico 10 mostra que dos estudantes pesquisado 39% tem renda total  de até um 

salário mínimo e meio e 31% tem renda familiar total de 880.00 reais, os discentes da 

UNIFESSPA no total de 70% não tem como se manter sem os auxílios,  ou seja sem o PNAS 

na universidade seria quase impossível desses estudantes, continuarem seus cursos de 

graduação, vejamos dentre as principais dificuldades enfrentadas para permanência na 

universidade a financeira, que envolve restrições para a aquisição de alimentação, transporte, 

moradia, saúde, materiais didáticos e energia elétrica representam 83% dos estudantes 

pesquisados, compreendendo 209 da amostragem de 253 (Figura 19). 

 Mesmo a renda não sendo a norteadora da construção social ele influência de maneira 

direta na dinâmica de vida dos estudantes, o gráfico 12 traz para discussão que essas famílias 

mesmo com todas as dificuldades foram pontuadas como a principal fonte recurso dos 

estudante, 83% afirmam que a família é a responsável pelo seu sustento, subentende-se  que 

este aluno ao receber o auxílio,  deixa de ser uma despesa a mais apara a família que já vive 

com uma renda muito baixa. 

        Dos 253 estudantes consultados, 47 (19%) declararam fazer tratamento de saúde ou têm 

gastos permanentes com remédios. Este fato pode indicar uma necessidade importante no 

tocante a saúde, considerando que restrições nesta área podem afetar diretamente o desempenho 

e a permanência do discente na universidade. Os discentes também fizeram considerações 

sobrea o PNAS, inúmeras sugestões de ações para a assistência estudantil, foram pontuadas na 

pesquisa, a oferta de curso de economia doméstica e/ou educação financeira; para contribuir 

com a forma de lidar com o recurso, o fomento das atividades de esporte e lazer,  Reuniões 

periódicas com os estudantes beneficiários para construção coletiva de proposta de intervenção 

seja na visa acadêmica, seja na elaboração dos editais, intercâmbios culturais com outras 

universidades, Incentivo à pesquisa e extensão aos beneficiários;  Ações sociais e mutirões em 
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comunidades carentes e instituições filantrópicas;  Campanhas de doação de sangue; articulação 

com a rede municipal para oferta de atendimento médico ou auxílio médico aos estudantes, já 

que muitos não residem em suas cidades de origem, ações de integração entre os estudantes de 

diferentes cursos, oferta de palestras motivacionais, articulação familiar  e oficinas  pedagogias 

pois muitos alunos tem dificuldades de adaptar-se a vida acadêmica. 

Nesse sentido as Políticas Públicas de transferência de renda cumprem um papel 

importante na formação desses estudantes, uma vez que  o gráfico 13 demostra que  a maioria 

das pessoas que contribuem com os discentes na família, são autônomos, ou seja não há uma 

renda fixa para custeara as despesas dos mesmo, o auxilio como a pesquisa demostrou as vezes 

chega a supri uma necessidade até familiar,  Vinculado a isso, torna-se imprescindível que os 

recursos financeiros investidos, pelo PNAES tem papel preponderante para aumentar 

proporcionalmente à demanda de alunos ingressantes de origem consideradas baixas e escolas 

públicas no ensino superior e isso tem  impacto significativo na construção social da região 

como um todo. 

Em geral, o que se pode sustentar é que mesmo no âmbito de um Estado burguês, 

políticas voltadas para a população de baixa renda tem seu contributo, embora seja contraditório 

já que o modo de produção vigente garante essas contraditoriedade, 

Importa lembrar ainda que a política tem como princípio orientador de suas ações a 

priorização não só das necessidades socioeconômicas dos discentes, mas também suas 

necessidades psicossociais e pedagógicas, o que requer um trabalho multidisciplinar, com a 

participação de inúmeros profissionais. Não há como negar que a elaboração de uma 

metodologia de acompanhamento dos discentes se coloca como um dos desafios a serem 

enfrentados pelos gestores e implementadores das políticas de transferência de renda na 

educação superior, embora essa permeada de contradições imposta pela relação Estado e 

sociedade. 
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5. APÊNDICES 

1 Cronograma de Pesquisa  
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3-Perfil do Discente usuário do PNAS na UNIFESSPA.   
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