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RESUMO 

O presente estudo busca compreender como as políticas de assistência estudantil vêm sendo 
desenvolvidas na Universidade Federal Fluminense (UFF), a fim de garantir condições justas 
de oportunidade para os estudantes concluírem seus cursos. Para se atingir tal finalidade, foi 
traçado o perfil socioeconômico dos estudantes que fazem uso dos programas de assistência 
estudantil e verificados aspectos relacionados à cobertura e à concessão dos benefícios. A 
fundamentação teórica aborda aspectos relacionados ao processo de implementação das 
políticas públicas de educação, fundamentando-se na perspectiva da “sociologia da ação 
pública”, especificamente nos trabalhos de Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès (2014). 
Também são apresentados e discutidos dois diferentes critérios de justiça utilizados na 
formulação das políticas de educação, sendo eles: o modelo de oportunidades e o modelo de 
posições, bem como questões relacionadas às desigualdades no acesso à educação, tendo 
como contribuição principal os estudos de François Dubet (2012, 2015). À luz de ambas as 
perspectivas teóricas, este estudo analisa a recente trajetória de expansão das políticas 
públicas para o ensino superior durante os governos FHC (1995-1998/1999-2002), Lula da 
Silva (2003-2006/2007-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), destacando suas similitudes e 
diferenças, bem como os principais programas implementados por estes governos, 
enfatizando o caso do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). O estudo 
demonstra que os governos Lula e Dilma adotaram políticas voltadas à democratização do 
ensino superior, contribuindo para a ampliação do acesso das camadas menos favorecidas da 
sociedade neste grau de ensino, com expressivo aumento de estudantes negros, pardos, do 
sexo feminino, oriundos do sistema público de educação básica e/ou com rendas de até um 
salário mínimo. São justamente esses grupos que mais demandam a assistência estudantil na 
UFF, reforçando a relevância desta política. Percebe-se também que os estudantes que fazem 
uso da assistência estudantil estão concentrados nos cursos menos prestigiosos em termos 
remunerativos, atestando a existência de uma estratificação horizontal no ensino superior. Os 
resultados sobre a eficácia da política de assistência estudantil na UFF demonstram um gap de 
cobertura, expressando uma crescente desigualdade entre alunos demandantes e os benefícios 
ofertados, situação esta que pode acarretar um aprofundamento das desigualdades escolares, 
bem como aumento na taxa de evasão por parte destes estudantes. 

 

Palavras-chave: Assistência estudantil. Políticas públicas de educação. PNAES. 
Democratização do ensino superior.   

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present study seeks to understand how the student assistance policies are being developed 
at Fluminense Federal University (UFF) in order to guarantee fair opportunity conditions for 
the students to complete their studies. In order to achieve that purpose, the socioeconomic 
profile of the students who make use of the student assistance programs wasanalyzed and the 
aspects related to coverage and granting of benefits were verified. The theoretical framework 
considers aspects related to the implementation process of the public education policies, based 
on the perspectiveof the “sociology of public action”, in particular on the work of Pierre 
Lascoumes and Patrick Le Galès (2014). Also, two different fairness criteria, used in the 
formulation of the education policies, are presented and discussed, which are: the opportunity 
model and the position model, as well as issues related to inequalities in access to 
education,consideringas main contribution the studies of François Dubet (2012,2015).Based 
on both theoretical perspectives, this study analyzes the recent path of expansion of the public 
policies in higher education during the governments of FHC (1995-1998), Lula da Silva 
(2003-2006/2007-2010) and Dilma Rousseff (2011-2016), highlighting their similarities and 
differences, as well as the main programs implemented by these governments, with emphasis 
on the case of the National Program of Student Assistance (Programa Nacional de Assistência 
Estudantil – PNAES).The study shows that Lula and Dilma’s governments adopted policies 
focused on the democratization of higher education, which contributes to the expansion of the 
access of the less favorable levels of society to this type of education, with an expressive 
increase of students who are black, brown, female, who come from the public education 
system and/or with a per capita income up to one and a half minimum wages.It is precisely 
those groups that need more student assistance at UFF, which reinforces the importance of 
this policy. It is also noticed that the students who make use of the student assistance policy 
are concentrated in the less prestigious majors financially, which evidences the existence of a 
horizontal stratification in higher education. The results about the effectiveness of the student 
assistance policy at UFF show a gap in coverage, which expresses an increasing inequality 
betweenthe students in need and the benefits offered, a situation that can cause an 
enhancement in the educational inequalities, as well as an increase in the dropout rate by these 
students. 
 
Keywords: Student Assistance. Public Education Policies. PNAES. Democratization of 
Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é um dos pilares fundamentais dos Direitos Humanos, afirmados como 

universais, indivisíveis, interdependentes entre si e destinados a garantir a dignidade humana 

(KOWALSKI, 2012). Ainda assim, de acordo com Vasconcelos (2010), a educação superior 

no Brasil sempre foi voltada para atender as classes dominantes, principalmente no decorrer 

dos séculos XIX e XX. Nesse sentido, pode-se afirmar que a educação brasileira está longe de 

realizar os ideais civilizatórios de equalização do acesso dos cidadãos aos diferentes níveis de 

ensino (VASCONCELOS, 2010). Cabe ainda destacar o forte viés privatista que orienta a 

forma de organização do ensino no Brasil, tendo como objetivo principal formar recursos 

humanos para o mercado (VASCONCELOS, 2010; KOWALSKI, 2012).  

Apesar de historicamente elitizado, o ensino superior vem passando por um processo 

paulatino de democratização. A Constituição Federal de 1988, juntamente com a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) (Lei.9.394/96) e com o Plano Nacional de Educação (PNE), marca a 

consolidação de um compromisso legal com a educação, ao entendê-la como um direito social 

universal.   

De acordo com o artigo Art. 205 da CF/88, “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988). 

Apesar da existência do compromisso legal, o compromisso prático ainda não está 

consolidado, “pois sucumbem às diversas ordens externas como intenções políticas, condições 

econômicas e sociais às quais o país submete-se por ação e devaneios das políticas 

governamentais, cuja característica é a negação da efetividade dos direitos fundamentais entre 

eles o da educação” (VASCONCELOS, 2010, p.410). 

O ensino e a educação, além de produzirem benefícios que são privadamente 

apropriados pelos indivíduos (habilidades, atitudes, valores), afetam diversas dimensões da 

vida social e econômica de um país (BARR apud CARVALHO; WALTENBERG, 2015). 

Reforçando a importância da educação e dando enfoque ao ensino superior, Alves (2002) 

afirma que a universidade tem a tarefa de formar agentes culturais mobilizadores que usem a 

educação como instrumento de luta pela ampliação dos direitos humanos e consolidação da 

cidadania. 
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Neste sentido, percebe-se a importância da democratização do ensino superior como 

mitigadora das desigualdades socioeconômicas, através da formulação de políticas públicas. 

Tais políticas, contudo, não devem apenas se limitar à tarefa de ampliar o acesso às 

universidades. Devem também produzir incentivos para a permanência do aluno na 

universidade e promover ações que reduzam as taxas de evasão, minimizando assim os efeitos 

da estratificação no ensino, oriunda das desigualdades socioeconômicas.  

Os últimos anos foram palco de diversas ações de políticas públicas que buscaram 

ampliar e democratizar o acesso ao ensino superior público. Dentre essas ações destacam-se: a 

adoção do Sistema de Seleção Unificada1 (SISU), a criação da política de ações afirmativas e 

o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI). Todas essas ações ampliaram o acesso das camadas menos favorecidas da 

população ao ensino superior público. Não obstante ao fato de o acesso ao ensino superior 

público ter sido ampliado nos últimos anos, ainda há várias limitações no que diz respeito à 

permanência dos alunos neste grau de ensino.  

A assistência estudantil ganha força e se faz ainda mais necessária na atual conjuntura, 

pois as recentes políticas de inclusão mencionadas começaram a mudar a configuração da 

população universitária, que passa a receber os filhos das camadas populares.   

Diante desse fato, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

promulgado em dezembro de 2007, representa um marco histórico e de importância 

fundamental para a questão da assistência estudantil, em que o Estado formaliza esta 

assistência e sinaliza que por meio desta possam ser minimizadas as desigualdades presentes 

no ensino superior. O Programa é parte das ações oriundas do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) - elaborado e implantado no primeiro mandato do governo Lula (2003-2006) 

– tendo como objetivos: a ampliação do acesso e a permanência dos jovens na educação 

superior pública federal; a minimização dos efeitos das desigualdades sociais e regionais; e a 

redução das taxas de retenção e evasão (BRASIL, 2010).  

O Programa se destina a auxiliar estudantes matriculados em cursos de graduação 

presencial de instituições federais de ensino superior, tendo como um de seus objetivos 

centrais subsidiar a permanência de alunos de baixa renda nos cursos de graduação, com o 

intuito de minorar as desigualdades e possibilitar a democratização neste grau de ensino. 

Segundo o Programa, isso será realizado via auxílio à moradia estudantil, alimentação, 

                                                 
1 O SISU foi criado em 2010 pelo governo federal para facilitar a candidatura de estudantes às vagas das 

IES públicas. É através do SISU que as IES públicas ofertam as suas vagas a candidatos que participaram do 
ENEM. Os candidatos participantes podem se candidatar a vagas em instituições públicas do Brasil inteiro, de 
forma totalmente gratuita e informatizada. 
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transporte, assistência à saúde, inclusão digital e atividades de cultura, esportes, creche e 

apoio pedagógico (BRASIL, 2010). 

Por se tratar de uma iniciativa recente, ainda não existem muitos estudos que permitam 

vislumbrar os resultados do PNAES no que se refere à eficácia da sua implementação. Neste 

sentido, este trabalho mostra-se relevante ao pretender subsidiar a produção de conhecimentos 

sobre a política de assistência estudantil, visando contribuir para a criação de iniciativas que 

favoreçam o público-alvo da mesma.  

Diante do contexto apresentado, o trabalho se destinará a compreender como as 

políticas de assistência estudantil vêm sendo desenvolvidas na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) a fim de garantir condições justas de oportunidade para os estudantes 

concluírem seus cursos, apresentando um panorama da evolução da assistência estudantil na 

UFF. 

Este trabalho tem como objetivo investigar, a partir de uma análise qualitativa e 

quantitativa, como a política pública referente à assistência estudantil vem sendo 

implementada no âmbito da Universidade Federal Fluminense. A escolha do lócus do estudo 

se deu de forma intencional, selecionando como objeto de análise a UFF pelo fato desta 

Universidade estar no ranking das 10 maiores Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

do país, chegando a ser a IFES que mais ofertou vagas de graduação em 2016 (INEP, 2015). 

Pretende-se, portanto, verificar como o PNAES contribui para a garantia de direitos, equidade 

e permanência dos alunos na referida IFES.  

Espera-se que os resultados obtidos contribuam para a compreensão dos impactos 

dessa política no ensino superior, visando o seu aprimoramento institucional. 

Como objetivos específicos, pretende-se:  

● Mapear os programas implementados pela UFF no âmbito do PNAES; 

● Identificar quais são as demandas dos alunos incluídos nos Programas de 

Assistência Estudantil na UFF, tendo como finalidade traçar o perfil socioeconômico 

dos mesmos e compreender suas dificuldades no que tange ao acesso e à permanência 

no ensino superior; 

● Verificar a cobertura da concessão dos benefícios, a partir do levantamento do 

número de alunos solicitantes e alunos atendidos pelo programa, bem como realizar o 

mapeamento do passivo (número de alunos que solicitaram o benefício e não foram 

contemplados). 
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● Analisar os critérios utilizados pela UFF para a elegibilidade dos beneficiários 

do Programa, bem como os seus impactos para a promoção da ampliação do acesso ao 

ensino superior. 

Como delimitação da pesquisa, optou-se por um marco temporal que abrange o 

período 2013-2017. Justifica-se a escolha do marco temporal pelo fato de ter sido no ano de 

2013 que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, criada com a finalidade de desenvolver 

políticas de apoio estudantil por meio de ações que promovam a melhoria do desempenho 

acadêmico, ganha corpo e começa a atuar de forma mais estruturada. Assim, apesar de ter 

sido criada em 2010, é no ano de 2013 que a referida Pró-Reitoria, responsável em gerir e 

implementar as ações do PNAES, encontra-se completamente consolidada. 
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2 A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO FERRAMENTA DE 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
 

O objetivo deste trabalho é analisar os principais impactos do PNAES na UFF. Este 

programa é fruto de uma política pública que tem como objetivo a equidade e permanência no 

ensino superior. Antes de serem apresentados os resultados de tal programa, faz-se necessário, 

além da compreensão do contexto de sua criação e implementação, o aprofundamento do que 

são políticas públicas.  

As políticas públicas compreendem uma ação pública para resolver ou remediar um 

problema social. Entretanto, isso não é tão simples, pois, por detrás do tratamento da situação 

problemática, existe uma rede de atores que interferem na condução da ação a ser realizada. 

Assim, pode-se dizer que as políticas públicas são parte de uma ação pública 

sociologicamente informada, ou seja, elas se constituem a partir de ações coletivas que 

participam da criação de uma ordem social e política (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014).  

No mundo globalizado, as ações públicas são constituídas pelos conflitos 

sociopolíticos e também são constitutivas desses conflitos. Nesse sentido, elas são 

fundamentais para a compreensão da dinâmica de funcionamento das democracias, sendo 

parte integrante do seu processo decisório. Ademais, a importância das políticas públicas 

reside no fato de elas permitirem que as instituições de governo “entrem em ação”, em 

compasso com a dinâmica de mobilização dos atores sociais. Estes, por sua vez, se utilizam 

das estratégias propiciadas pela ação governamental, quer seja para viabilizar, modificar ou 

impedir decisões de maior impacto. Desse modo, as políticas públicas buscam responder os 

seguintes questionamentos: Quem é o agente da decisão? Quais problemas enfrentar? Quem 

participa? Quem protesta? Por que tais ações são praticadas? Qual é capacidade de condução 

da sociedade? (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

Tais questionamentos vão de encontro à concepção inicial de política pública 

formulada, em 1936, pelo cientista político Harold Lasswell a partir dos seguintes 

argumentos: Quem ganha o que, quando e como? Para o autor, as políticas públicas se iniciam 

a partir da escolha das clientelas (“Quem ganha?”). O autor buscou entender quais eram os 

problemas públicos que deveriam ser remediados pelas autoridades públicas e a forma como 

isto seria feito. O estudo desta análise foi denominado por ele de Police Science, que a 

interpretava como uma ciência da ação, a partir da perspectiva normativa, buscando-se extrair 

bons modelos de regulação como “soluções” a serem adotadas pelas autoridades para tratar os 

problemas públicos. (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 
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Além de Lasswell, outros precursores da temática, também conhecidos como “pais 

fundadores das políticas públicas”, foram: Herbert Alexander Simon (1916-2001), Charles 

Edward Lindblom (1917-2018) e David Easton (1917-2014) (SOUZA, 2016). 

Herbert Simon, em 1957, introduziu o conceito de racionalidade limitada dos 

tomadores de decisão (policy makers). Segundo o ator, a decisão racional dos tomadores de 

decisão é sempre afetada e limitada por diversos fatores tais como: o tempo para a tomada da 

decisão, informações incompletas e/ou imprecisas, interesses particulares dos decisores, entre 

outros. Para maximizar esta racionalidade até um nível satisfatório, Simon propõe a criação de 

estruturas pré-definidas (regras e incentivos) que enquadre o comportamento dos atores, 

modelando-o na direção desejada aos resultados pretendidos, impedindo, inclusive, ações 

voltadas a interesses particulares (SOUZA, 2016). 

Por sua vez, Lindblom inovou o campo de estudo das políticas públicas ao questionar 

a ênfase dada, tanto por Laswell quanto por Simon, ao racionalismo. Em seus estudos, o autor 

propôs a incorporação de outros elementos, tanto na fase de elaboração quanto na fase de 

análise das políticas, tais como as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do 

processo decisório (SOUZA, 2016). 

A novidade trazida por Easton, em 1965, foi compreender as políticas públicas como 

um sistema. Assim, o sistema recebe os inputs (elementos de entrada) oriundos dos atores 

(partidos, da mídia e dos demais grupos de interesse) que interferem e influenciam nos 

resultados e efeitos esperados, os outputs (SOUZA, 2016). 

Durante a primeira metade do século XX, a perspectiva racional fez-se presente, 

guiando a forma como as políticas públicas eram trabalhadas, na crença delas como elemento 

de racionalização e de modernização para regular a sociedade. Dentro desta perspectiva, as 

políticas públicas são conduzidas principal ou exclusivamente pelo Estado, segundo o 

princípio da eficiência, baseando-se em organogramas hierárquicos, com atuação mecanizada 

dos funcionários - presos a esquemas operacionais rígidos - e desconsiderando a atuação e a 

força influenciadora dos atores sociais (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

As perspectivas teóricas sobre as políticas públicas vêm se diversificando ao longo dos 

anos, não havendo, portanto, uma única definição para o termo. Contudo, há certo consenso 

entre a maioria dos especialistas ao concordar que as políticas públicas compreendem um 

conjunto de programas e ações governamentais e um conjunto de atitudes que o governo 

decide colocar em prática ou não, levando em consideração princípios, objetivos (de atores 

variados ou não), decisões e instrumentos para execução.   
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Dentro desta linha, Rose (1994) define políticas públicas como: “(...) combinação 

específica de leis, destinação de recursos financeiros, administrativos e humanos para a 

realização de objetivos mais ou menos definidos com clareza.” 

Entretanto, os críticos das definições que enfatizam a perspectiva racional vão além, 

argumentando que elas ignoram a essência das políticas públicas: o confronto das ideias e dos 

interesses. Ao enfatizar o papel do decisor racional, que traz para a si a missão de conduzir o 

processo decisório das políticas públicas, tal perspectiva minimiza ou ignora os conflitos que 

cercam a tomada de decisão do governo.  

Enfatizando outras dimensões, Dewey (2003) diz que as políticas públicas são 

hipóteses de trabalho que não se resumem a um plano racional, sendo, antes de tudo, 

experimentos a serem observados durante todo o percurso de implementação, considerando a 

incerteza dos objetivos esperados e os desafios dos atores durante a execução das ações. 

 É enfatizando o papel dos atores na dinâmica da ação pública, desde a sua formulação 

até a análise dos resultados obtidos, sem desconsiderar o papel do Estado, que Lascoumes e 

Le Galès (2014) definem e analisam as políticas públicas.  

Para os autores, o termo políticas públicas vem caindo em desuso por remeter a uma 

perspectiva exclusivamente “estadocêntrica” de ação, prevalecendo a ideia do Estado como 

único ou principal responsável pelas ações governamentais. Já o termo ação pública, 

diferentemente do primeiro, considera, além da atuação da administração estatal, o papel dos 

atores da sociedade civil, que interagem entre si na busca de seus objetivos, especialmente na 

efetivação dos direitos sociais, influenciando as decisões do Estado.   Esses atores são dotados 

de certa autonomia para influenciar o percurso de uma determinada ação pública, sendo 

capazes de alterá-la, de ampliar o local de sua atuação, ou até mesmo de abortá-la 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

Ainda de acordo com os autores, uma política pública compreende cinco elementos 

obrigatórios e sua análise deriva da relação, assimétrica, entre eles. Para ilustrar a interação 

entre estes elementos, os autores propõem o seguinte esquema de interpretação: 
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Figura 1 -Cinco variáveis da análise da política pública e suas combinações 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Lascoumes; Le Galès, 2014, p.20 

 

Os atores podem ser entes coletivos ou individuais, providos de interesses e recursos e 

dispondo de certa autonomia para o desenvolvimento de estratégias que visem seus interesses 

materiais e simbólicos. Os atores coletivos são dotados de legitimidade institucional, 

compromisso com os interesses comuns, delegação para fiscalizar órgãos administrativos, etc. 

Todas estas características tornam os atores coletivos mais influentes que os atores 

individuais. Estes, por sua vez, entram em ação através de denúncias, sensibilização da 

opinião pública, recurso à mídia, representações a órgãos da administração pública, etc 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

As representações são os marcos normativos e cognitivos que refletem as ações e dão 

sentido às mesmas. Compõem-se de categorização dos assuntos, ideias, valores e símbolos. 

As instituições, por sua vez, são marcos de ação que tornam operativas as estratégias 

dos agentes e são compostas por decisões, normas, regras e processos que orientam as 

interações, incluindo as burocracias públicas responsáveis por implementar as políticas 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

Os processos são as interações das três variáveis acima descritas, ou seja, são as 

mobilizações e o dinamismo das relações entre os diversos atores, suas permutas, tensões e 

evolução no tempo (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

Por último, os resultados são compostos tanto dos comportamentos e efeitos 

produzidos sobre as organizações, como também dos impactos sobre o problema a ser 
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solucionado, ou seja, das consequências diretas e indiretas da ação pública (LASCOUMES; 

LE GALÈS, 2014). 

 

2.1 A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO OBJETO DE ANÁLISE 
 

A realidade de uma política pública, juntamente com seus efeitos, encontra-se 

essencialmente na sua implementação. Nesse sentido, avaliar a implementação de uma 

política pública é de extrema importância, não apenas para compreender como a mesma foi 

engendrada, como também para explicar como esta política torna-se objeto de apropriação por 

parte dos diversos atores envolvidos. De acordo com Lascoumes e Le Galès (2014), foi na 

década de 1960, nos EUA, que se iniciou uma forte mobilização de diversos cientistas sociais 

para tentar entender e explicar porque, apesar dos grandes investimentos governamentais, 

diversos problemas sociais e econômicos ainda persistiam (LASCOUMES; LE GALÈS, 

2014).  

Inicialmente, a análise das políticas públicas buscou averiguar o insucesso de algumas 

políticas sociais. Neste primeiro momento, o foco da análise não estava voltado para as 

dinâmicas da implementação, mas sim para a análise do fracasso, a partir de uma perspectiva 

racional e das abordagens top-down (de cima para baixo) e estadocêntricas. Estas partem das 

estruturas mais elevadas do poder estatal (burocratas de alto escalão, tecnocratas) e suas 

decisões para solucionar os problemas públicos. A análise dos fracassos demonstrou, 

progressivamente, as falhas desta abordagem, permitindo visualizar que as políticas públicas 

não são programas cuja implementação ocorre sem interferência, tal como se uma ordem 

transmitida mobilizasse de forma imediata todos os atores públicos a trabalharem de forma 

orquestrada. Assim, a análise dos fracassos permitiu visualizar que o imediatismo em resolver 

um problema público através de uma política pública é muito limitado. Diversas são as ações 

cujo impacto acaba sendo deficiente, não acarretando, portanto, a transformação social 

esperada.  Os resultados destas diferenças são interpretados à luz de três pontos de vista: 

inabilidade, ineficiência e ineficácia (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014).  

A inabilidade é uma deficiência na implementação e decorre quando as ações para 

concretização dos programas não acontecem ou acontecem de forma parcial. Como exemplo, 

há situações nas quais os programas são votados e aprovados, mas os decretos cruciais para a 

concretização de tais programas não são promulgados. Para que haja a intervenção esperada, 

após as decisões serem tomadas, os operadores da política precisam compreendê-las e aceitá-

las (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 
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A ineficácia está relacionada à precariedade dos resultados acarretados por um 

programa de ação pública. Ela se faz presente quando, apesar de executadas todas as ações 

previstas, os resultados esperados não são obtidos (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

A ineficiência entende o fracasso a partir do ponto de vista econômico, na qual é 

levada em consideração a relação custo/benefício. Neste sentido, uma política pública é dita 

ineficiente quando há um elevado custo financeiro para sua implementação e um baixo 

impacto social (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014).   

A partir destas três perspectivas, percebe-se que as falhas e fracassos das ações 

públicas são recorrentes. Assim, as ciências sociais vêm desenvolvendo enfoques visando à 

compreensão destas situações a partir da análise da implementação dos programas. Esta 

perspectiva bottomup (de baixo para cima) enfatiza à dinâmica da implementação, analisando-

a não para mensurar os fracassos e falhas, mas para compreender a interação entre os diversos 

atores e o conjunto de apropriações muitas vezes de pouca visibilidade, porém determinantes 

para os resultados (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014).    

A existência de um espaço social específico para a ação pública demonstra 

ambiguidades nos programas e projetos governamentais existentes, tais como: objetivos 

imprecisos, conflitos de interesses, meios e recursos imprevisíveis, competências mal 

delegadas, entre outros. É justamente esta vagueza que propicia tanto este espaço de ação 

como também o espaço de apropriação. Este último resulta do modo pelo qual vários grupos 

de interesses percebem, interpretam e constituem os repertórios das políticas públicas 

produzidas. Ou seja, é neste cenário que os atores constroem suas interpretações e 

mobilizações, sem deixar de considerar a interação com outras organizações envolvidas, os 

públicos aos quais se dirigem e as pressões sociais e políticas (LASCOUMES; LE GALÈS, 

2014).   

A implementação engloba, portanto, diversas atividades heterogêneas que combinam  

dinâmicas internas e negociações externas, muitas vezes colocando em dúvida a capacidade 

do governo ou das autoridades hierárquicas competentes de  controlar as ações dos diferentes  

públicos e organizações envolvidas nas políticas (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

Para compreender a mobilização dos atores, é necessário analisar as várias dinâmicas 

territoriais e de redes implicadas nos processos de implementação das políticas, englobando 

tanto os marcos e identidades das ações em nível territorial, como também a história das 

interações entre os atores, dos compromissos firmados, das coalizões de interesses e dos 

recursos existentes (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014).  
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Outro fator determinante na implementação de uma política pública é a ação dos 

beneficiários desta. É preciso que os critérios de elegibilidade sejam bem pensados e 

definidos, a fim de evitar a exclusão do público-alvo (ou parte deste) ou a apropriação 

indevida do programa por parte de outros usuários.  Além disso, faz-se necessário que estes 

critérios cheguem ao conhecimento dos destinatários da política (LASCOUMES; LE GALÈS, 

2014). 

Nesse aspecto é importante chamar a atenção para os instrumentos de política pública. 

A ação pública é um espaço sociopolítico construído tanto por técnicas e instrumentos quanto 

por finalidades, conteúdos e projetos. Nesse sentido, os instrumentos devem ser 

compreendidos não de maneira funcionalista, como se derivados de simples escolhas técnicas 

que permitem materializar e operacionalizar a ação governamental, mas sobretudo deve-se 

considerar os efeitos produzidos por essas escolhas, uma vez que tais instrumentos não são 

ferramentas neutras de valores morais e políticos. Pelo contrário, eles são dotados de valor 

técnico e social, organizando relações sociais específicas entre o poder público e seus 

destinatários em função das representações e das significações das quais é portador 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

Nesse sentido, analisar os instrumentos adotados durante a implementação das 

políticas públicas permite-se compreender os efeitos por eles gerados em sua autonomia 

relativa, como também os seus efeitos políticos e as relações de poder que eles organizam, 

além de permitir evidenciar lógicas dissimuladas (LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

É partir da observação e análise dessas interações, e de suas regularidades, que se 

consegue compreender de forma mais cristalina as rotinas que constituem a ação pública no 

processo de implementação das políticas. 

Em suma, pode-se dizer que a implementação de uma política é um espaço de 

negociações de interesses e de ajustes. Processo de implementação pode gerar tanto conflitos, 

como também aprendizado, além de propiciar mudanças na definição do problema e/ou 

(re)ordenação dos critérios inicialmente estabelecidos.  Sendo a implementação um momento 

crítico e ao mesmo tempo crucial, sua análise é de extrema importância e acarreta as seguintes 

contribuições: 

● Permite compreender a dissociação entre o esquema de uma ação pública pensado 

pelos tomadores de decisão, e as atividades realizadas no momento de sua 

implementação pelos encarregados da aplicação. Muitas vezes a orientação da 

aplicação é derivada da necessidade dos atores em tentar contornar as lacunas dos 
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dispositivos existentes. Por outro lado, certos esquemas de ação antecipam a 

implementação, prevendo os efeitos inevitáveis da apropriação-implementação. Pode-

se dizer que, apesar de interdependentes, essas atividades são distintas, sendo 

fundamental a separação destes dois planos de ação. 

 

● Evidencia a importância dos espaços de ação: o processo de implementação das 

políticas públicas configura-se como um vasto jogo de interações negociadas que 

produzem tanto um "espaço de ação", induzido pela vagueza deixada por muitos 

programas, como um "espaço de apropriação". É importante mencionar que esse 

espaço de apropriação é resultante do modo pelo qual várias coletividades em disputa 

percebem, interpretam e constituem os repertórios das políticas públicas produzidas. 

Assim, os normativos políticos e administrativos pensados inicialmente para a atuação 

da política acabam sendo confrontados com espaços de ação construídos pelas 

interações práticas entre os diversos atores envolvidos.  

 

● Destaca a importância das relações políticas. A ação pública, como prática de poder, 

está diretamente ligada à legitimidade dos tomadores de decisão, bem como às 

questões de dominação e resistência. Assim, a análise da implementação de uma ação 

pública contribui para a compreensão das relações políticas e das relações presentes 

entre governantes e governados, bem como para o entendimento da concepção e 

condução das ações coletivas, e da definição e legitimação do chamado “bem comum” 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2014). 

Em síntese, conforme apresentado neste capítulo, as políticas públicas são ações 

governamentais com a participação direta e/ou indireta da iniciativa privada e das diversas 

organizações e atores da sociedade civil, visando solucionar um problema social. Ora, se a 

política social busca remediar um problema social, é de extrema importância a 

compreensão não superficial deste último, buscando entender e mapear suas origens, 

causas e consequências. A partir do entendimento do problema, pode-se pensar a 

formulação de programas e políticas para solucioná-lo. Esta ‘solução’, conforme já 

explanado, é construída a partir de negociação entre atores com interesses distintos. Por 

esse motivo, deve-se sempre analisar e considerar as escolhas e os princípios utilizados, 

pois eles não são neutros e estão imbuídos dos valores morais dos diversos atores 

atuantes. Assim, compreender o que são políticas públicas, os princípios de justiça que as 

norteiam e o problema a ser remediado é a tríade chave para uma política exitosa. As 
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próximas seções visam, justamente, apresentar os modelos de justiça que norteiam o 

pensar dos atores (Estado, Mercado, Sociedade Civil) envolvidos na criação de políticas, 

como também os problemas existentes que impedem a democratização do ensino superior, 

essenciais para se entender o objetivo e o contexto de criação do PNAES. 
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3 MODELOS DE JUSTIÇA E A DESIGUALDADES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E A 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 
 

A universidade no Brasil - concebida até então como um lugar de formação de quadros 

de elite – vem, paulatinamente, sendo vista como um espaço aberto a processos de 

democratização e como um instrumento de promoção da igualdade de oportunidades 

(JUNIOR; DAFLON, 2014).  

  Contudo, a educação ainda não é um direito exercido por todos os brasileiros. Apesar 

das barreiras ou dificuldades de acesso ao ensino fundamental terem sido consideravelmente 

minoradas, quando se trata do ensino médio, e principalmente do ensino superior, são 

encontradas dificuldades concretas que comprometem o acesso e a conclusão nestes níveis de 

ensino.  De acordo com Carvalho e Waltenberg (2015), em 2013, apenas 12% dos jovens com 

idade universitária estavam cursando o nível superior, contra 21% na Argentina, 65% nos 

EUA e 70% na Suécia. 

Conforme destaca Dubet (2015), grande parte dos países que universalizaram o acesso 

aos níveis básico e intermediário de ensino se defrontam atualmente com o desafio de 

democratizar o acesso ao ensino superior. Entretanto, para o autor, o processo de ampliação 

de vagas e de inclusão dos menos favorecidos nos níveis superiores de ensino - processo que 

o autor denomina de “massificação do ensino superior” - não equivale a uma verdadeira 

democratização, pois nem todas as categorias sociais são beneficiadas da mesma forma por 

esse processo.   

Ainda de acordo com o autor, o processo de democratização do ensino superior é 

multifacetado, no qual as diversas facetas diferenciam-se entre si a partir de distintas 

concepções de justiça, tais como meritocracia, igualdade de oportunidades, utilidade dos 

diplomas e equidade dos procedimentos (Dubet, 2015). Nesse aspecto, é importante 

compreender os critérios de justiça utilizados para a formulação das políticas relativas à 

democratização deste grau de ensino, já que todas as políticas públicas são portadoras de 

concepções de justiça. A seguir serão apresentados dois modelos de justiça que orientam a 

concepção das políticas públicas destacados por Dubet (2012), sendo eles: o modelo da 

igualdade de oportunidades e o da igualdade de posições.   
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3.1 IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E IGUALDADE DE POSIÇÕES 

 

Esta seção dedica-se a apresentar duas concepções de justiça trabalhadas por Dubet 

(2012) em termos dos benefícios e das limitações que ambas apresentam. São elas: igualdade 

de posições (ou lugares) e igualdade de oportunidades. Apesar de se diferirem profundamente 

em seus princípios, ambos os modelos compartilham um objetivo comum: a redução das 

iniquidades sociais. 

 

3.1.1 Igualdade de posições 

 

Centrada nos lugares que organizam a estrutura social, a igualdade de posições tem 

como princípio a redução das desigualdades de acesso da população aos serviços sociais. Tais 

desigualdades estão associadas às diferentes posições sociais dos indivíduos em termos de 

renda, classificação, idade, talento, gênero, etc. Neste sentido, pode-se dizer que o modelo das 

posições busca reduzir e aproximar os degraus existentes entre essas distintas posições 

presentes na estrutura social. (DUBET, 2012). 

Esta concepção de justiça teve seu nascedouro com a queda do antigo regime e 

ascensão do capitalismo, que culminou em miséria para a nova classe trabalhadora e urbana e 

da necessidade de se pensar intervenções públicas para atenuar as desigualdades. Os fortes 

movimentos trabalhistas nos séculos XIX e XX conquistaram direitos sociais adicionados aos 

direitos políticos para que promessas de igualdade viessem a ser cumpridas, entre elas, a 

proteção social com redistribuição legítima, que é a base para a igualdade de posições. Pode-

se dizer assim que este modelo visa assegurar certo número de direitos para controlar e 

garantir as posições dos menos favorecidos (DUBET, 2012). 

Esta concepção de justiça tem gerado duas consequências importantes. A primeira é 

mostrar a importância da inscrição dos indivíduos e coletividades nos estatutos que definem o 

trabalho assalariado como suporte de segurança ontológica e material. A segunda é a 

desmercantilização e a universalização do acesso a certos bens e serviços, como: educação, 

saúde, transporte, habitação, saneamento, etc. Com a provisão pública e universal desses 

serviços, o indivíduo passa a ser menos dependente do mercado e apesar destes serviços não 

culminarem em aumento direto de renda, contribuem para a progressiva igualdade de 

posições. (DUBET, 2012) 
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Pode-se dizer que a concepção de justiça baseada na igualdade de posições tem como 

fundamento um contrato de solidariedade ampliada, no qual cada um deve a coletividade e a 

coletividade deve a cada um, numa espécie de dívida social para com todos. Assim, a 

proteção dada aos trabalhadores é uma forma de recompensá-los e reembolsá-los por estes 

contribuírem para a geração da riqueza e do bem-estar coletivo. A igualdade é mais que um 

objetivo político, ela é uma consequência do contrato social, sempre sujeita a revisões e 

ajustes periódicos. É nesta lógica que operam os Estados de Bem Estar Social, que têm como 

obrigação proteger e assegurar a integração social através de políticas sociais universais 

(DUBET, 2012). 

Em relação ao ensino, a igualdade de posições afirma que todos os membros de uma 

sociedade devem desfrutar da mesma educação, independentemente do nível social dos 

indivíduos. Na França, por exemplo, essa concepção de justiça foi responsável pela garantia 

desse direito, quebrando o paradigma anteriormente existente, no qual a educação, mesmo 

gratuita, era fortemente segmentada: os filhos da burguesia não estudavam com os filhos dos 

camponeses e meninos não estudavam com meninas. (DUBET, 2012) 

Quando se voltam olhares para a promoção feminina, percebe-se que este modelo de 

justiça propiciou avanços à igualdade de posições entre mulheres e homens, graças à 

conquista feminina do acesso, mesmo tardio, aos direitos sociais e políticos. Ainda sim, 

existem barreiras a serem enfrentadas para que a igualdade seja plena. Por mais que os 

avanços sejam visíveis, constantemente, as mulheres são convidadas a “permanecerem em 

seus lugares”, sendo atribuídas as mesmas atividades e profissões tidas como “femininas”.  

Nas palavras de Dubet: “(...) nem os modelos culturais favoráveis aos homens, nem a 

economia da vida familiar foram profundamente afetadas por esta aparente democratização” 

(DUBET, 2012, p. 47).  

Apesar de extremamente benéfica, a igualdade de posições possui diversos limites e 

contradições. A mais visível é o fato de a classe média, apesar de estratificada, ser a grande 

beneficiária deste modelo. Esta classe é a predominante nas funções públicas e é a que mais se 

utiliza dos serviços públicos. Entretanto, quando o crescimento não consegue mais assegurar 

as posições e a manutenção de uma hierarquia social, a classe média começa a se sentir 

ameaçada pelos mais pobres e pelas minorias que começam a ascender socialmente.  O temor 

dos riscos pela queda social, relacionados ao medo da perda de emprego e à indigência, 

reforça a partição entre os que se sentem incorporados pela sociedade e os grupos que 

almejam cada vez mais, colocando em risco a garantia dos lugares sociais propiciados, a 

princípio, pelo modelo das posições (DUBET, 2012). 
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As desigualdades vividas são muito mais intensas do que mostram as estatísticas 

referentes às desigualdades de renda. As desigualdades reais são produzidas por um somatório 

de inúmeras pequenas desigualdades, que acabam por gerar desigualdades muito mais 

profundas e significativas do que as desigualdades salariais. Isto é muito perceptível ao se 

analisar a composição das desigualdades acadêmicas. No ensino, as desigualdades sociais 

iniciais - por exemplo, o meio social dos pais - são pouco significativas quando se mede o 

rendimento dos estudantes no início de sua trajetória escolar. Entretanto, no decorrer da 

jornada acadêmica, as desigualdades continuam a se acentuar por diversos motivos: 

concentração dos alunos mais fracos nas mesmas turmas e escolas; professores menos 

otimistas com relação a estes estudantes; falta de expectativa, ambições e informações por 

parte dos pais; poucos recursos para serem empregados em atividades extraclasses (visitas a 

museus, jogos educativos, tecnologias, turismo cultural e etc).  Ao fim do percurso, as 

pequenas desigualdades iniciais transformam-se em grandes desigualdades escolares 

(DUBET, 2012). 

Ao se analisar a situação das mulheres, percebe-se que este mesmo mecanismo se 

encontra presente. Apesar das mulheres terem rendimentos escolares muitas vezes superiores 

aos dos homens, acabam perdendo essa vantagem ao serem direcionadas a ofícios menos 

rentáveis. Na saúde este fenômeno também é claro. A expectativa de vida dos mais pobres 

diminui consideravelmente pelo acúmulo de diversas desigualdades: trabalhos precários; 

aposentadoria tardia; e alimentação, moradia e transportes desfavoráveis à saúde são alguns 

exemplos.  (DUBET, 2012) 

Quando a igualdade de posições começa a demonstrar fragilidades, o núcleo 

assalariado tende a permanecer unido a esta concepção de justiça. Entretanto, os menos 

favorecidos (mulheres, imigrantes, trabalhadores precários) tendem a inclinar-se ao princípio 

meritocrático. Os que não possuem uma situação estável acabam sofrendo os efeitos 

conservadores da igualdade de posições. Isso contribui para o progressivo abandono da 

representação de integração social mantida pelo Estado, dando força para a coesão social. 

(DUBET, 2012) 

Os críticos à igualdade de posições afirmam ainda que, quando a regulação social é 

majoritariamente garantida pelo Estado, a confiança mútua entre os indivíduos tende a ser 

mínima, já que o Estado é visto como “o grande salvador”. Neste cenário, a força da 

mobilização dos atores seria menos útil que a proteção estatal, fazendo com que o 

conservadorismo impere sobre a inovação (DUBET, 2012). 
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Atribuída a esta crítica, há ainda outra oriunda das velhas concepções liberais 

centradas na afirmação do indivíduo autossuficiente. Esta afirma que os assistidos pelo Estado 

tenderiam a ficar acomodados, sem interesse na busca de novas oportunidades; ao produzir 

proteção social o Estado estaria, então, mantendo a sociedade na inércia. Assim, de acordo 

com essas concepções liberais, uma parte considerável da sociedade acabaria vivendo mais da 

assistência do que da renda oriunda do trabalho. Nessa visão, as exigências de solidariedade 

coletiva acabam se tornando um obstáculo para o aprimoramento do indivíduo (DUBET, 

2012). 

Outra crítica associada ao modelo das posições está relacionada à situação dos 

imigrantes, que em virtude de discriminações não conseguem chegar às posições as quais 

aspiram. Na França, o índice de imigrantes diplomados desempregados é muito superior 

quando comparado ao número dos não imigrantes com mesma titulação. Vítimas de xenofobia 

e racismo acabam ficando concentrados em guetos e bairros desvalorizados. Ao invés de 

serem incorporados na sociedade, se transformando em cidadãos nacionais, os imigrantes 

estão se tornando minorias que não conseguem alcançar um lugar. Além disso, muitos deles 

desejam viver e trabalhar no país para o qual emigraram sem renunciar a sua cultura e/ou 

religião. Estas minorias culturais e religiosas enfrentam barreiras e preconceitos no que tange 

ao seu reconhecimento (DUBET, 2012). 

Percebe-se que as críticas relacionadas à igualdade de posições estão mais voltadas às 

suas práticas e consequências do que aos seus princípios e valores universais (DUBET, 2012). 

Seus efeitos positivos em relação às desigualdades são visíveis, entretanto, na atualidade, sua 

eficácia vem sendo reduzida e contribuindo para criação de novas injustiças, o que colabora 

para que outro modelo de justiça ganhe mais força: o modelo de igualdade de oportunidades, 

o qual será apresentado a seguir.  

 

3.1.2 Igualdade de Oportunidades 

 

De acordo com Dubet (2012), o modelo das oportunidades é imposto quando as 

posições se tornam mais escassas. A igualdade de oportunidades está fortemente relacionada 

ao princípio meritocrático, oferecendo a todos a mesma oportunidade de ocupar as melhores 

posições em função de seus méritos, sem questionar as desigualdades sociais. Assim, a 

igualdade de oportunidades apresenta-se como sendo muito mais liberal que a igualdade de 
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posições. De acordo com esse princípio de justiça, a herança e a diferença de educação não 

são consideradas para que o mérito individual produza, por si só, desigualdades justas. 

Sendo pertencentes aos indivíduos, as oportunidades promovem o dinamismo e coesão 

social, já que os indivíduos precisam ser ativos e se mobilizarem para recebê-las. No longo 

prazo, a sociedade das oportunidades torna-se ativa e eficaz, pois os indivíduos estão em 

busca constante por suas competências, mobilizando o trabalho, os esforços e os talentos de 

todos (DUBET, 2012). 

Diferentemente da sociedade de posições, que é associada à imagem de uma sociedade 

funcional e conservadora, calcada nas instituições e com políticas universais de integração em 

torno de um contrato social global, na sociedade das oportunidades as políticas são centradas 

em públicos e oportunidades específicas. Assim, no modelo de oportunidades, ajudam-se os 

que querem se ajudar; ninguém deve ser vítima passiva. Os contratos individuais vão aos 

poucos substituindo os contratos coletivos (DUBET, 2012). 

O que não se leva em consideração é que os métodos estatísticos utilizados para 

justificar as políticas de igualdade de oportunidades não revelam verdadeiramente os 

obstáculos vivenciados pelos indivíduos, ao ignorar atributos tais como sexo, singularidades 

físicas e culturais, impossibilitando visualizar de forma mais fiel quais são, de fato, as 

oportunidades de um cidadão.  Ao fim, confundem-se e mesclam-se os obstáculos objetivos 

impostos contra a igualdade de oportunidades, com os obstáculos que são de responsabilidade 

individual, impedindo de se separar o mérito individual do mérito que corresponde ao 

determinismo social (DUBET, 2012). 

Em relação à condição das mulheres, a igualdade de oportunidades tem-se mostrado 

positiva. Algumas contribuições importantes, tais como estudos estatísticos e movimentos 

feministas, foram essenciais para construção de medidas antidiscriminatórias voltadas à 

igualdade de oportunidades. Um exemplo concreto é a criação de cotas para mulheres na vida 

política. As mulheres também têm sido bastante beneficiadas pela massificação do ensino, 

mas os avanços obtidos ainda não são suficientes para eliminar as desigualdades entres os 

sexos. O debate dos gêneros - culminado pela lógica das oportunidades aplicada às mulheres - 

demonstra que não apenas as pessoas possuem sexo, como também os ofícios e profissões 

possuem gênero. Isto ocorre em virtude do aprisionamento feminino a certos lugares. Quando 

indivíduos de ambos os sexos circularem pelas diversas posições sociais sem estarem a elas 

aprisionados, pode-se dizer que a quebra do viés de gênero aconteceu. Assim, a igualdade 

doméstica é condição prévia para igualdade entre homens e mulheres (DUBET, 2012). 
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 A igualdade de oportunidades também é positiva para negros e imigrantes ao conferir 

a estas minorias forças para que seus movimentos de transformar o estigma a elas associados 

em motivos de orgulho ganhem mais legitimidade. Além das políticas universalistas, diversas 

medidas focalizadas voltadas a assistir estes grupos se fazem presentes. Diversos dispositivos 

legais (leis, decretos, declarações) têm sido promulgados com o objetivo de combater a 

discriminação. Porém, ainda é uma realidade a lacuna existente entre os dispositivos 

normativos e os fatos (DUBET, 2012). 

No que tange ao ensino, pode-se dizer que a sociologia da educação vem criticando o 

modelo das oportunidades ao demonstrar que há um hiato entre este modelo e a realidade, 

além de afirmar que o rendimento dos alunos está fortemente ligado ao meio social ao qual 

estão inseridos.  É notório que a igualdade da oferta não anula totalmente as desigualdades 

vinculadas ao nascimento e a origem dos estudantes. Para possibilitar a igualdade de 

oportunidades, faz-se necessário oferecer mais aos que possuem menos, através de medidas 

específicas de apoio escolar voltadas aos alunos mais desfavorecidos. Estas políticas ajudarão 

a validar a hierarquia dos resultados escolares (DUBET, 2012). 

Assim como a igualdade de posições, o modelo de oportunidades também possui 

diversas limitações e recebe críticas. A ficção estatística na qual se baseia o modelo de 

oportunidades tem se voltado exclusivamente para a dinâmica de socialização dos grupos que 

sofrem diversas privações e injustiças nos valores das elites dominantes: é sempre no topo das 

hierarquias sociais que se mede a efetividade deste modelo. Por exemplo: mede-se o número 

de mulheres e negros nos altos cargos políticos e executivos e na TV, e deriva-se disso um 

critério suficiente de justiça, mesmo que tais grupos representem uma ínfima parte daqueles 

que integram as elites. Ou seja, o sucesso de uma trajetória de mobilidade ascendente 

individual passa ser a métrica de ascensão para todo um grupo. Pode-se afirmar assim que a 

igualdade de oportunidades é mais sensível ao sucesso de alguns ante ao fracasso de milhares 

(DUBET, 2012). 

Ao desviar o foco da dicotomia exploração-trabalho para a dicotomia discriminação-

identidade, a igualdade de oportunidades corre o risco de hierarquizar vítimas que possuem o 

interesse de demonstrar seus sofrimentos a fim de obter vantagens que lhes permitam se 

beneficiar de ajudas específicas, bem como contribuir para uma competição entre grupos 

minoritários que queiram se colocar como sendo mais vítimas que os demais, enfraquecendo, 

assim, uma possível união para lutar por objetivos comuns (DUBET, 2012). 

Quanto mais é colocado em prática o modelo das oportunidades, mais cada indivíduo é 

visto como um microempreendedor, que está sempre em competição com os demais, sendo o 
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único responsável pelo seu destino e sorte. Dentro desta lógica, o que vale para os executivos 

vale também para os operários. Para que os ‘vencedores’ usufruam de seus êxitos, faz-se 

necessário que os ‘fracassados’ mereçam a derrota. O contrato social se individualiza e a 

solidariedade passa a ser personalizada (DUBET, 2012). 

Quando se fala de ensino, Dubet (2012) nos mostra que a escola se encontra 

fortemente induzida pelo modelo das oportunidades.  A escola tem se desviado da sua função 

de integração social, ao distribuir seus alunos em funções de seus resultados e méritos. A 

escola puramente meritocrática do modelo de oportunidades se tornou o padrão dos 

julgamentos e das práticas acadêmicas. Os alunos competem entre si e ao final de provas, 

consideradas justas, criam-se desigualdades também consideradas justas ao dividir os alunos 

de acordo com seus desempenhos. Na lógica das oportunidades, os alunos devem aproveitar 

ao máximo as oportunidades de ingresso que lhes são dadas. “A igualdade de oferta parece ser 

a condição da base de justiça” (DUBET, 2012, p. 65). 

Apesar de a massificação permitir aos alunos se beneficiarem da abertura das 

oportunidades de inserção na escola, existem diversas lacunas não sanadas entre os alunos que 

apresentam melhores desempenhos e os que apresentam desempenhos mais tímidos. Sabe-se 

que os primeiros são provenientes de uma elite social, enquanto os segundos são provenientes 

das camadas menos favorecidas. Entretanto, é equivocado dizer que as falhas do modelo de 

oportunidade escolar estão todas associadas às desigualdades sociais e às desigualdades de 

oferta de ensino. Muitas falhas são frutos de contradições internas que o próprio modelo 

apresenta; desigualdades internas estas que serão melhor relatadas na próxima seção. Apenas 

para fins de breve explanação e introdução ao tema, quanto mais força ganha à igualdade de 

oportunidades, mais a escola é vista como uma espécie de panaceia responsável por resolver 

os males sociais a cada nova geração. Quanto mais se confia na igualdade de oportunidades, 

mais se pensa que as hierarquias existentes dentro do sistema de ensino são justas e moldadas 

a partir do mérito individual. A crença neste modelo de justiça leva as famílias a acreditarem 

que não existem oportunidades fora de uma boa escola. Pensamento este que acaba por 

alimentar ainda mais a competição escolar entre as famílias, que desejam garantir as melhores 

oportunidades aos seus filhos. Alunos com potencial de sucesso desejam se distanciar dos 

demais, escolhendo as instituições mais prestigiosas. O peso e a influência que as instituições 

prestigiosas possuem no aumento de renda dos mais qualificados contribuem para a 

perpetuação das desigualdades, pois quanto maiores são essas vantagens, mais elas tendem a 

se cristalizar na sociedade. Do ponto de vista dos indivíduos, a igualdade de oportunidades 

escolares também não é benéfica. O princípio meritocrático torna-se penoso para os alunos 



37 
 
vencidos, que acabam se sentindo como sendo os únicos responsáveis pela sua derrota. 

Diversos efeitos danosos, inclusive psicológicos, decorrem deste fato: falta de confiança em si 

mesmo, falta de vontade de participar do “jogo” escolar; indivíduos que se voltam contra a 

escola, etc (DUBET, 2012). 

 

3.1.3 Igualdade de posições como condições para a igualdade de oportunidades 

 

A igualdade de oportunidade acaba por descortinar as discriminações e injustiças 

existentes por detrás da modelo das posições, evidenciando as desigualdades discriminatórias 

não sanadas por este último. Assim, pode-se dizer que a predominância do modelo de 

oportunidades divide a sociedade em grupos sociais em termos de discriminação e 

desvantagem e não em termos de estratificações socioprofissionais e classes sociais (renda).  

O que passa a ficar em jogo na sociedade não são mais as instituições, mas sim a mobilização 

dos indivíduos, que se esforçam para obter triunfo e aproveitar suas oportunidades, que traz a 

vantagem de propiciar a coesão e o dinamismo, que são fatores importantes para que haja 

inovação (DUBET, 2012). 

Do ponto de vista das minorias, é possível entender que assegurar suas posições 

significa encerrá-las em uma posição subordinada.  Este modelo ensina que cada um tem o 

direito de que seus esforços e méritos sejam reconhecidos e de desejar que suas vidas não 

sejam um destino de antemão definido (DUBET, 2012). 

Entretanto, a meritocracia, princípio em que se apoia a igualdade de oportunidades, 

exalta os esforços e o sucesso individual sem considerar outros fatores sociais e variáveis 

influentes para uma vitória ou derrota, como por exemplo: herança, diferenças educacionais, 

sexo, cultura, entre outros, conforme já mencionado. Diante disso, fica praticamente 

impossível visualizar fidedignamente o (de)mérito individual, pois este sempre surge 

mesclado com as (des)vantagens sociais vivenciadas pelo indivíduo (DUBET, 2012). 

A realidade tem mostrado que nas sociedades onde impera a igualdade de 

oportunidades, as desigualdades têm se aprofundado. Isto ocorre porque este modelo concede 

a todos as oportunidades de aspirarem às diversas posições sociais existentes (por mais 

desiguais que estas sejam), sem questionar as desigualdades sociais. Assim, os que mais se 

beneficiam deste modelo são justamente as classes que já se encontram no topo da hierarquia 

social. A meritocracia então se volta para a elite, e as camadas mais baixas da sociedade, além 

de não conseguirem ascender, passam a ser culpabilizadas por seus fracassos. A culpa pelo 
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insucesso atribuída diretamente ao indivíduo fracassado, bem como a atribuição da vitória 

diretamente aos exitosos, exime dos demais membros da sociedade a sua contribuição para 

essas ocorrências, como se os indivíduos fossem livres de toda dívida social, mesmo sabendo 

que o êxito de alguns não seria possível sem uma contribuição coletiva. Essa contribuição está 

presente nas infraestruturas, na cultura e nas instituições que propiciam a multiplicação dos 

talentos dos exitosos para que estes alcancem sucesso. O que acaba ocorrendo é que as 

“vantagens adquiridas” pelas elites são mantidas e pagas por quem não as tem, sem que isso 

seja levado em conta (DUBET, 2012). 

 Por sua vez, a igualdade de posições tem como objetivo a redução das desigualdades 

de rendas e a aproximação das condições de vida entre as diferentes classes. A diminuição da 

distância social entre as classes contribui para que se eleve a igualdade de oportunidades, já 

que um dos indicadores da igualdade de oportunidades é justamente a mobilidade social. A 

ascensão social ocorre de forma muito mais fácil, quanto menor for o degrau entre as 

posições. Assim, a igualdade de posições passa a ser condição prévia para que a igualdade de 

oportunidades seja melhor alcançada. Com condições de vida mais aproximadas, a hierarquia 

das oportunidades ganha mais legitimidade (DUBET, 2012). 

As políticas de redistribuição são o meio mais seguro de tornar as desigualdades 

moderadas e aceitáveis; minimizar a diferença de rendimentos se torna uma tarefa essencial 

no modelo das posições. Políticas de renda, de proteção e transferências sociais devem ser 

colocadas em prática, levando sempre em consideração o contrato de solidariedade ampliada 

onde todos devem a todos, recordando que o sucesso de uns não precisa advir do fracasso de 

outros. Dentro desta lógica, o modelo de igualdade se mostra como um projeto mais sólido e 

generoso quando comparado ao modelo de igualdade de oportunidades (DUBET, 2012). 

Dubet (2012) ilustra a diferença entre a igualdade de oportunidades e a igualdade de 

posições, através de um exemplo que permite compreender de forma clara os princípios aos 

quais se baseiam ambas as concepções de justiça. De acordo com o autor, a igualdade de 

oportunidades estabelece que os filhos dos operários tenham os mesmos direitos que os filhos 

dos executivos de se tornarem executivos, sem colocar em questão, entretanto, as diferenças e 

lacunas que existem entre as posições dessas classes. A igualdade de posições, por sua vez, ao 

invés de prometer aos filhos dos operários as mesmas oportunidades que os filhos dos 

executivos possuem para se tornarem também executivos, está mais preocupada em 

aproximar as condições de vida desses dois grupos (DUBET, 2012, p. 12). O destino que 

conduz um indivíduo ser um trabalhador não é tão penoso, se o estatuto dos operários e 

executivos e suas condições de vida não são demasiadamente distintos. A igualdade de 
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posições promove mais igualdade que muitas políticas calcadas no modelo das oportunidades, 

pois uma sociedade menos desigual dá mais autonomia aos indivíduos - inclusive para que 

estes usufruam das oportunidades, “competindo” com os demais em condições e posições 

mais próximas (“de igual para igual”) -, do que uma sociedade na qual a igualdade de 

oportunidades evidencia e aumenta as distâncias (DUBET, 2012). 

Não se trata de escolher, unicamente, entre um ou outro modelo de justiça, já que 

ambos possuem limitações e/ou contradições. O ideal é a mescla de ambos, com 

predominância do modelo de posições. Este atua como pré-requisito para que a igualdade de 

oportunidades ocorra de forma justa. Assim, para que se garanta o princípio da equitativa 

igualdade de oportunidades a todos, deve-se, primeiramente, minimizar as desigualdades 

sociais e econômicas a fim de alcançar uma vida social justa; e a igualdade de posições é a 

que se compromete em fazê-la (DUBET, 2012). 

Sabe-se que o sistema escolar se encontra completamente inserido dentro da lógica da 

igualdade de oportunidades. Como já foi demonstrado, a elite escolar é composta 

massivamente pela elite social. Assim, pode-se afirmar que as oportunidades voltam-se aos 

grupos mais favorecidos; a igualdade de oferta escolar tem se mostrado cega em relação às 

desigualdades sociais. A próxima seção dedica-se a aprofundar este assunto, através da 

compreensão da democratização do ensino a partir de quatro perspectivas nas quais se fazem 

presentes as diversas desigualdades escolares: democratização do acesso; democratização 

interna; democratização das utilidades dos diplomas e democratização e equidade. 

 

3.2 DEMOCRATIZAÇÃO E DESIGUALDADE DO ACESSO 

 

A desigualdade de acesso é explicada a partir de três variáveis da desigualdade de 

oportunidades que se relacionam entre si, sendo elas: recursos financeiros, capital cultural e 

estrutura geral do sistema de ensino (DUBET, 2015). Os recursos financeiros são um dos 

principais fatores a determinar a desigualdade de acesso à universidade, e na sociedade 

brasileira não é diferente. Esta questão ainda se agrava quando se pensa no forte viés 

privatista que estruturou a organização do ensino superior no Brasil.  

Corroborando esta ideia, o Censo da Educação Superior de 2014, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apurou que a 

maioria das instituições de educação de ensino superior é constituída por faculdades privadas 

(78,1%). Este processo de privatização do ensino superior atua como um fator de 
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desigualdade social, ao limitar o acesso da população de baixa renda a este nível de ensino 

(INEP, 2017-a)2. 

Cabe destacar que a ampliação de vagas no ensino superior público não se constitui 

como garantia de permanência do aluno nessa modalidade de ensino. A frequência no ensino 

superior público também gera custos ao alunado de baixa renda, que precisa arcar com 

despesas de transporte, alimentação, moradia, material, eventos acadêmicos, etc. Além disso, 

para muitos, o tempo dedicado aos estudos significa perda salarial, uma vez que muitas 

famílias esperam que os jovens, ao se formarem na educação básica, comecem a contribuir 

com a renda familiar (DUBET, 2015). Assim, a preocupação com a oferta de cursos noturnos 

é de suma importância, visto que os horários em que os cursos são ofertados se constituem em 

obstáculos para os grupos cujas trajetórias escolares e profissionais são conviventes 

(BARBOSA, 2015).  Estes fatores explicam porque a classe média foi a grande beneficiada 

nesse processo de massificação, já que a classe popular opta pelo trabalho precoce após 

concluir as modalidades básica e intermediária de ensino (pré-escola e ensino fundamental e 

médio) (DUBET, 2015). 

Trazendo estas questões para a realidade brasileira, estudos realizados pelo Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), em 2010, 

com o objetivo de mapear o perfil socioeconômico e cultural dos alunos das IFES brasileiras, 

demonstraram que 47,3% dos estudantes são de classes populares (classes C, D e E). Assim, 

para se manterem ativos em seus cursos, esses jovens necessitam de algum tipo de assistência 

estudantil: alimentação, moradia, bolsa de trabalho, atendimento médico-odontológico, 

psicológico, etc (ANDIFES, 2011).  Além disso, de acordo com o censo de 2014 realizado 

pelo INEP, 69,6% das matrículas ofertadas pelas IFES correspondiam a cursos diurnos 

(INEP, 2017-a), o que reforça ainda mais a importância da assistência estudantil e a 

ampliação dos cursos noturnos que acolham os jovens trabalhadores.  

 Conforme mencionado, a desigualdade cultural é outro fator limitante ao acesso no 

ensino superior. Nos países mais igualitários, os recursos financeiros têm menos influência 

nas dificuldades de acesso das camadas populares ao ensino superior do que as desigualdades 

culturais, sendo, em muitos casos, a cultura das classes populares o fator limitante ao ingresso 

nas universidades. Isso porque essas classes tendem a introjetar a ideia de que “a universidade 
                                                 

2Dados retirados do Resumo Técnico: Censo da Educação Superior 2014, divulgado em 21 de fevereiro de 2017. 
Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2014/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2014.p
df.  
Para visualizar resumos anteriores acessar o Portal INEP: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/resumos-
tecnicos1> 
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não foi criada para os filhos dos trabalhadores”, autolimitando suas ambições de acesso à 

universidade (DUBET, 2015). 

De acordo com estudos realizados por Carvalho e Waltenberg (2015), os fatores que 

mais contribuem para a desigualdade de oportunidade no acesso ao ensino superior brasileiro 

são a instrução do chefe familiar e a renda familiar per capita. Os autores ainda fazem as 

seguintes considerações: a instrução do chefe familiar é o fator que mais contribuiu para o 

acesso dos alunos às Instituições de Ensino Superior (IES) públicas. Já nas IES privadas, a 

renda per capita é a circunstância com maior peso.  

 Outro fator limitante ao ensino superior, destacado por Dubet (2015), é a estrutura 

geral do sistema educativo. A igualdade de acesso ao ensino superior é mais democrática 

quando o ensino secundário é amplamente aberto e quando os alunos matriculados nesse nível 

de ensino possuem uma relativa igualdade de desempenho. 

No caso brasileiro, Barbosa (2015) afirma que as dificuldades encontradas pelos 

grupos étnicos minoritários e pelos excluídos socioeconomicamente para concluírem o ensino 

superior também estão ligadas à desigualdade no sistema educacional. No Brasil, os filhos das 

famílias mais pobres usufruem da rede básica de ensino público, cuja qualidade, em geral, é 

inferior e menos prestigiosa do que a da rede básica de ensino privado (BARBOSA, 2015). O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado para medir a qualidade da 

educação em todo território nacional, atesta esta realidade. De acordo com os resultados do 

último IDEB, realizado em 2017, as notas do ensino fundamental, avaliado em seus anos 

finais, foi de 4,4 para a rede pública e 6,4 para a esfera privada. Quando avaliado a qualidade 

do ensino médio, a nota obtida pela esfera pública foi de 3,5, enquanto a obtida pela esfera 

privada foi de 5.8 (INEP, 2018). 

Além disso, muitos provedores dessas famílias não concluíram sequer os níveis 

básicos de ensino.  Esses aspectos contribuem para limitar a ampliação do capital cultural 

dessas famílias. Assim, pode-se dizer que os três fatores: renda familiar, capital cultural e 

estrutura geral do sistema de ensino, apesar de distintos, se relacionam entre si (BARBOSA, 

2015). 

 

3.3DEMOCRATIZAÇÃO E DESIGUALDADE INTERNA 

 

Se, por um lado, o processo de massificação do ensino superior reduz as desigualdades 

de acesso, por outro, acentua as desigualdades internas dos sistemas educacionais. Dubet 

(2015) explica que os sistemas universitários elitizados são relativamente homogêneos, isto é, 
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os segmentos de maior prestígio estão a uma distância relativamente curta dos demais, em 

virtude da pouca concorrência existente. A abertura dos sistemas universitários acarreta, por 

um lado, uma relativa igualdade de acesso à universidade, e, por outro, um aumento da 

estratificação nos diferentes níveis de ensino. Nesse sentindo, os sistemas mais abertos, ao 

invés de funcionarem como filtros de estratificação, acabam funcionando como reveladores 

das desigualdades, demonstrando que estas se repercutem dentro das universidades.  Olhando 

para “dentro” do sistema superior de ensino, é perceptível a segmentação entre as classes 

menos beneficiadas cultural e socioeconomicamente - que se concentram nas instituições e 

cursos menos prestigiosos – e a elite, que se concentra nas instituições e carreiras com maior 

prestígio social (DUBET, 2015).   

Existem vários fatores que orientam os alunos a escolherem uma carreira mais ou 

menos prestigiosa, por exemplo: seus recursos financeiros, seu local de residência e suas 

competências acadêmicas (DUBET, 2015). 

Fazendo uma analogia ao caso brasileiro, estudos realizados por Ribeiro e Schlegel 

(2015) demonstram que as desigualdades presentes na sociedade se repercutem dentro do 

ensino superior. Analisando a trajetória do sistema universitário no período compreendido 

entre 1960 e 2010, os autores concluíram que 50 anos não foram suficientes para superar as 

desigualdades neste nível de ensino. Entretanto, foram suficientes para ampliar o acesso dos 

diferentes grupos ao ensino superior e para minorar o grau de elitismo neste nível de ensino. 

Contudo, os autores demonstraram a existência de uma forte estratificação horizontal no 

ensino superior, observada tanto na conclusão dos cursos como também no retorno salarial, 

sendo estes desiguais em termos de gênero e raça. Apesar do relativo aumento de mulheres, 

negros, pardos e indígenas no ensino superior, especialmente das primeiras, essa inclusão não 

representa acesso igualitário a todas as carreiras. Em geral, verifica-se que mulheres, pretos, 

pardos e indígenas estão presentes majoritariamente nos cursos de menor prestígio social e 

que apresentam menor retorno financeiro. 

Em muitos casos, como no Brasil, a desigualdade interna não se encontra apenas na 

escolha das carreiras, como também na hierarquia entre os diferentes cursos e instituições, 

onde as universidades públicas gozam de maior prestígio quando comparada às universidades 

privadas. Isto é visível também nos estudos de Ribeiro e Schlegel (2015), que demonstraram 

que as diferenças entre as instituições públicas e privadas, bem como a reputação e qualidade 

dessas últimas, são fatores influentes na carreira universitária, que contribuem para a 

conquista de melhores postos de trabalhos. 
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Estudos realizados por Prates e Silva (2014) também confirmam essa hipótese. Esses 

autores buscaram compreender os efeitos que os tipos de instituições de ensino superior 

exercem sobre o prestígio de seus egressos no mercado de trabalho. Conforme os autores 

afirmam, as instituições de ensino superior encontram-se estratificadas, principalmente em 

relação ao tipo de gestão em que estão submetidas: no topo da pirâmide estão concentradas as 

universidades que conciliam fortemente o ensino com as atividades de ensino e pesquisa; no 

meio encontram-se as universidades que só se dedicam ao ensino, e na base, as instituições de 

ensino técnico-profissional. As universidades públicas estão fortemente concentradas no topo 

da pirâmide. Além de gozarem de certa autonomia acadêmica e administrativa, o ambiente e o 

clima acadêmico são propícios para fomentar nos alunos a criatividade, a ousadia intelectual, 

o pensamento crítico-reflexivo e a descoberta científica. Todas essas características são 

essenciais para que o aluno desenvolva capital cultural necessário à ocupação com melhores 

retornos profissionais e financeiros. Na base da pirâmide, estão concentradas as instituições 

privadas de ensino superior. Estas são geridas por uma lógica gerencial-empresarial, que visa 

resultados de curto prazo, dando ênfase à especialização técnica. De acordo com os autores, 

este modelo de gestão não é capaz de gerar capital cultural suficiente para se adquirir chances 

de mobilidade ocupacional, que levem o egresso a conquistar ocupações de alto nível 

competitivo mercado de trabalho (PRATES; SILVA, 2014). 

Os autores também se preocuparam em analisar os tipos de formação/titulação 

superior (bacharel, licenciatura e tecnólogo) ligados à instituição (pública ou privada) e como 

estes influenciam nas (des)vantagens no mercado de trabalho. Para tanto, os tipos de ensino 

superior foram divididos da seguinte forma: ensino tradicional público (licenciatura e 

bacharelado), ensino tradicional privado (licenciatura e bacharelado), ensino tecnológico 

público (tecnólogos) e ensino tecnológico privado (tecnólogos). Os resultados mostraram que 

os alunos egressos do ensino tradicional privado não conseguiram o mesmo prestígio 

profissional quando comparados aos alunos egressos do ensino tradicional público. Egressos 

do ensino tecnológico público também estão em grande desvantagem profissional quando 

comparados aos egressos do ensino tradicional público, e essa desvantagem é ainda maior 

quando se compara este último com os egressos do ensino tecnológico privado (PRATES; 

SILVA, 2014). 

 

3.4 DEMOCRATIZAÇÃO E DESIGUALDADE DE UTILIZAÇÃO DE DIPLOMA 
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A democratização do ensino superior é, em geral, analisada a partir das “entradas” 

neste nível de ensino, considerando os efeitos das desigualdades sociais sobre as 

desigualdades acadêmicas. Entretanto, esta abordagem por si só não é suficiente, uma vez que 

a conclusão de um curso superior significa a obtenção de bens acadêmicos e diploma, cujas 

utilidades dependem das relações existentes entre a produção de diplomas e a de empregos 

que exigem maiores qualificações. Assim, é importante levar em consideração as 

desigualdades de utilidades das qualificações acadêmicas e a influência dos diplomas para a 

mobilidade social (DUBET, 2015). 

Para se compreender a desigualdade em termos de utilidade acadêmica, é importante 

considerar o que acontece com os jovens após o término da etapa escolar, analisando como as 

diferentes sociedades utilizam e valorizam as titulações acadêmicas (desigualdades dos 

outputs).  Assim, para compreender o papel da escola na (re)produção das desigualdades 

sociais, a análise apenas das consequências escolares das desigualdades sociais não é 

suficiente, devendo-se também voltar os olhares para os efeitos sociais das desigualdades 

escolares, considerando a forma como o diploma se traduz em renda e status social (DUBET 

et al, 2012). 

 A escassez de diploma garante aos que o possuem uma maior utilidade social. Assim, 

é possível dizer que, na época em que os sistemas universitários eram malthusianos3, 

recebendo apenas uma elite restrita, os diplomas desempenhavam um papel útil no acesso ao 

emprego e no nível da renda. Entretanto, este papel tem se tornado extremamente desigual em 

virtude da massificação do ensino superior (DUBET, 2015). 

 Analisando a hierarquia presente dentro do sistema universitário, percebe-se que no 

topo da mesma a correlação entre diplomas e empregos é bastante sólida. Isso se explica pelo 

fato de as formações mais seletivas possuírem uma espécie de monopólio sobre o acesso às 

profissões e às diversas elites. Assim, estas formações ficam restritas a uma pequena parcela 

da população.  “À custa de uma forte seleção e de sólidas redes, essas formações mantêm uma 

utilidade muito grande dos diplomas relacionados aos rendimentos acadêmicos.” (DUBET, 

2015, p.259). 

 Por sua vez, é na base da pirâmide hierárquica do sistema universitário que se 

encontram as formações menos especializadas, menos prestigiosas e menos seletivas, as quais 

                                                 
3Malthusianismo é uma teoria demográfica criada no séc. XVII pelo economista Thomas Robert Malthus e 
publicada em seu livro Ensaio sobre o princípio da população (1798). De acordo com essa teoria a população 
mundial cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção alimentícia cresceria em produção aritmética. 
Ao utilizar o termo malthusiano para se referir ao sistema universitário, Dubet (2015) caracterizou-o como sendo 
um sistema compostos por pouquíssimas instituições de nível superior; um número muito inferior de instituições 
necessárias para contemplar a população, restringindo-as a uma pequena parcela de indivíduos. 
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absorvem a maior parte das camadas populares.  Assim, quanto mais próxima da base, mais 

enfraquecida é a correlação entre diploma e emprego, e menor é o reconhecimento destas 

formações pelo mercado de trabalho. Os graduados nestas formações precisam fazer um 

esforço para transformar suas competências acadêmicas em competências profissionais, 

sentindo-se, muitas vezes, “traídos” pelas instituições de ensino pela falsa esperança de 

ascensão social que estas lhes oferecem. Muitos estudantes com trajetórias estudantis muito 

superiores à de seus pais acabam ao final do percurso escolar ocupando ofícios e posições 

sociais semelhantes aos dos seus progenitores (DUBET, 2015). 

 Outro efeito ocasionado pela massificação é a exclusão massiva dos que não 

conseguiram se beneficiar do sistema superior de ensino. Quando o número de diplomados 

era restrito, a ausência de um diploma não era um estigma, conforme passou a ser em virtude 

da “inflação” deste bem acadêmico. Assim, os que não possuem uma credencial educativa se 

veem condenados ao desemprego e a precariedade (DUBET, 2015). 

 Pode-se considerar, então, que a influência exercida pelo diploma está associada a 

duas variáveis: a influência do diploma sobre o emprego e a influência do diploma sobre os 

salários. O aumento da “rentabilidade” do diploma é proporcional ao aumento destas 

variáveis. As sociedades nas quais os diplomas são mais influentes e rentáveis tendem, 

portanto, a apresentar maiores desigualdades salariais (DUBET et al, 2012). Por sua vez, as 

sociedades nas quais os diplomas são menos rentáveis tendem a ter maiores desigualdades 

educacionais, embora as desigualdades sociais decorrentes da utilização do diploma sejam 

mais amenas (DUBET, 2015). 

A partir da análise de estudos realizados por Carvalho e Waltenberg (2015) e Carvalho 

(2011), percebe-se que a influência do diploma na sociedade brasileira é bastante 

considerável. Os primeiros demonstraram que a conclusão de um curso de ensino superior é 

acompanhada de maior perspectiva de inserção profissional. Já Carvalho (2011) afirma que o 

retorno financeiro de um graduado é, em média, 2,6 vezes maior do que os obtidos por 

aqueles que possuem apenas o ensino médio. 

 

3.5 DEMOCRATIZAÇÃO E EQUIDADE 

 

Os diferentes sistemas de ensino superior combinam critérios diferenciados de justiça. 

A educação constitui um investimento público e individual que acarreta tanto benefícios 

coletivos quanto individuais. Assim, para dimensionar a equidade dos sistemas educacionais é 

importante considerar a influência dos dois tipos de benefícios: individuais e coletivos 
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(DUBET, 2015). Para compreender melhor esta questão, serão apresentadas algumas 

reflexões realizadas por Dubet (2015). Este autor afirma que a questão da gratuidade do 

ensino neutraliza os efeitos das desigualdades econômicas. Entretanto, os efeitos das 

desigualdades de capital cultural e desempenho acadêmico continuam a existir. Se as 

instituições gratuitas forem compostas majoritariamente por alunos oriundos das classes mais 

favorecidas socioeconomicamente, seus estudos estarão sendo custeados por uma parcela da 

população que não se beneficia desta gratuidade (DUBET, 2015). É muito comum em 

sociedades como a brasileira que os estudantes oriundos das camadas mais pobres usufruam 

do ensino superior privado e menos prestigioso. Nestas situações, a gratuidade seria um 

benefício aos ricos. 

Questões similares também estão presentes em outras áreas, como na formulação de 

políticas de assistência estudantil, financiamento do ensino, ações afirmativas e 

procedimentos de seleção.  

No caso da assistência estudantil, dilemas da restrição do público-alvo não são 

incomuns, sendo pertinente o seguinte questionamento: É melhor beneficiar um maior número 

de alunos de forma mais superficial, ou ajudar de forma mais profunda os que se encontram 

em maior situação de vulnerabilidade? (DUBET, 2015). 

Alunos que recebem bolsas ou auxílios deveriam escolher livremente o curso desejado 

ou deveriam ser encaminhados para os cursos considerados necessários para a sociedade? 

Existe ainda a questão do financiamento e dos empréstimos concedidos. Para Dubet (2015), 

os empréstimos realizados a estudantes, tais como o Fundo de Financiamento ao Estudante 

Superior (FIES) no Brasil, só devem ser considerados justos se, após a formatura, o graduado 

for inserido no mercado de trabalho (DUBET, 2015). 

No que tange aos procedimentos de seleção, estes também podem ser questionados 

quanto à justiça. É mais justo a existência de um processo seletivo que anteceda a entrada dos 

alunos à instituição, ou abrir as portas das instituições e selecionar os alunos no decorrer do 

percurso acadêmico? Apesar do primeiro procedimento não ser muito equitativo ao favorecer 

os estudantes mais privilegiados, a segunda pode não ser a mais justa, pois os alunos cujos 

cursos serão interrompidos terão perdido anos e realizados sacrifícios e investimentos em vão.  

Políticas de ação afirmativa que introduzem cotas para minorias historicamente 

discriminadas também levantam questionamentos ao serem julgadas. Num esforço a favor da 

democratização do ensino, as cotas têm como objetivo compensar, em nome da igualdade 

social, injustiças históricas, reconhecendo a exclusão destes grupos. Em contrapartida, elas 

podem ser consideradas injustas pela maioria, uma vez que prejudicam a igualdade de 
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oportunidades. Além disso, potenciais beneficiários da política podem enxergá-la como 

humilhação ao verem seus méritos questionados (DUBET, 2015). 

As situações acima descritas demonstram que, apesar da aparente existência de 

políticas mais justas do que outras, todas as normas de equidade possuem duas ou mais 

facetas, as quais podem gerar complexidades e contradições entre si (DUBET, 2015). Neste 

sentido, para julgar tais políticas é de suma importância observar, de perto, o processo de 

implementação das mesmas e os seus resultados. A próxima seção se dedica a apresentar as 

principais políticas públicas para o ensino superior colocadas em prática no Brasil nos últimos 

anos. A apresentação desta trajetória é essencial para compreendermos a atual conjuntura 

educacional do ensino superior brasileiro e o contexto de criação do PNAES, alvo deste 

trabalho.  
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4 TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 
4.1EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO NOS GOVERNOS FHC (1995-

1998/ 1999-2002) 
 

A Constituição de 1988 trouxe importantes inovações para a educação, ao definir em 

seu artigo 205 que “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

(BRASIL, 1988). A partir deste marco, a educação passa a ser um direito que deve ser 

destinado a todos os segmentos sociais, devendo o Estado assegurar aos cidadãos o acesso 

igualitário aos diversos graus de ensino.   

A partir da década de 1990, diversas políticas educacionais foram colocadas em 

prática, contribuindo para a expansão do ensino superior, visando a condução da nação a um 

patamar mais elevado de desenvolvimento com justiça social.  No governo FHC a expansão 

do ensino superior acontece no setor privado. Por sua vez, os governos Lula da Silva e Dilma 

Roussef enfatizaram a expansão das instituições públicas do ensino superior, ainda assim, 

com o número de vagas em instituições privadas crescendo. 

Conforme afirma Pizzio (2015), a questão da expansão do ensino superior no Brasil 

tem suscitado fortes controvérsias. Marcado pelas regras do mercado, o campo educacional 

tem sido objeto de interesses diversos, resultantes de conflitos fundamentados em diferentes 

visões sobre o papel da educação na sociedade. 

 Durante a década de 1990, a educação foi influenciada pela política econômica do 

governo de Fernando Henrique Cardoso. A partir de 1995, iniciou-se um processo de 

descentralização dos serviços executados pelo Estado, através de uma reforma do Estado, com 

o discurso de que a iniciativa privada poderia prestar serviços eficientes e racionais. Outra 

justificativa dada à reforma foi o esgotamento fiscal do Estado enquanto financiador de 

serviços públicos e sociais, que passaram a ser vistos como onerosos para a eficiência do 

Estado (ARAUJO, 2011). Neste período, a educação foi vista como onerosa e pouco lucrativa, 

e o governo alegava ser inadmissível que 70% a 80% do orçamento do Ministério da 

Educação fosse direcionado à rede federal para atender apenas 22% dos estudantes de 

graduação (CUNHA, 2003). 

Foi também no governo FHC que a estrutura e organização do sistema educacional 

tomou forma com a aprovação de diversos instrumentos legais ainda vigentes, entre os quais 
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merecem destaque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei nº 

9.394/1996). 

 De acordo com PINTO (2002), a LDB foi aprovada em dezembro de 1996, após o 

projeto originário da Câmara e fruto de longa discussão ter sido substituído por outro, cujas 

alterações sobre o financiamento da educação ocorreram para pior. Para fins de 

exemplificação, houve a alteração do art. 32 do texto da lei do projeto original de Jorge Hage, 

que definia o número máximo de alunos por sala para cada série e nível escolar.  O projeto 

aprovado, deixou a cargo das autoridades responsáveis “(...) alcançar relação adequada entre o 

número de alunos e o professor (...)” (Art. 25 da Lei nº 9.394/96). Entendendo que o principal 

elemento de custo é o gasto com salários, a superlotação das salas de aula acaba sendo uma 

alternativa para a redução de custos, mesmo que esta represente uma queda dos parâmetros 

mínimos da qualidade do ensino. 

De positivo no projeto aprovado, PINTO (2002) chama atenção para o § 5º do art. 68, 

que estabelece repasses constitucionais do caixa da União, dos estados, do DF e dos 

municípios ao órgão responsável pela educação, de dez em dez dias, para o desenvolvimento 

e manutenção do ensino. De acordo com este mesmo autor, apesar do compromisso legal 

fundamental para dar transparência ao uso dos recursos educacionais, o compromisso prático 

do governo federal e dos tribunais de conta não foi solidificado, circunstância esta que explica 

o fato de o quantitativo de gastos públicos com a educação ter se alterado pouco mesmo após 

a aprovação da LDB, girando em torno de 4% do PIB (PINTO, 2002). 

Outra medida de impacto aprovada no governo FHC foi o Plano Nacional de 

Educação (PNE) (Lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001), cuja lei é um desdobramento da 

LDB, por estar prevista nesta última. O PNE determina metas, diretrizes e estratégias para a 

política educacional dos próximos 10 anos. Grosso modo, as metas devem ser voltadas à 

garantia do direito à educação básica com qualidade, à redução das desigualdades e 

valorização da diversidade e, por último, à valorização dos profissionais da educação. 

De acordo com a análise realizada por PINTO (2002), este projeto não foi econômico 

em suas metas, entretanto, no que se refere aos meios para atingi-las, ele foi extremamente 

moderado, ainda mais com os vetos aplicados pelo Presidente da República, à época, 

Fernando Henrique. Ainda de acordo com o autor, um dos principais problemas deste plano 

foi a não fixação de um valor preciso dos recursos financeiros que acompanhasse um 

cronograma de desembolso para o cumprimento das metas, nem o estabelecimento de um 

padrão custo/aluno. Ao contrário, foi definido um quantitativo extenso de metas sem a 

correspondente avaliação do impacto financeiro, e sem a fixação de qualquer percentual do 
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PIB a ser investido na educação. Outro aspecto negativo apontado é a não explicitação da 

parcela atribuída ao poder público para a obtenção das metas quantitativas estabelecidas.  

O quadro abaixo resume algumas das metas de maior impacto para o financiamento da 

educação voltada ao Ensino Superior. Estas metas são do texto final do PNE (Lei nº 10.172 de 

9 de janeiro de 2001), inclusive com os itens que foram vetados pelo presidente. 

 

Quadro 1PNE: Metas de maior impacto financeiro para a Gestão da Educação e para o Ensino 
Superior. 

Educação Superior (35 metas) 

 Prover, em 10 anos, atendimento para 30% da faixa etária de 18-24 anos. 

(meta 1)  

 (VETADO) Ampliar a oferta do ensino público de forma que ela responda por, 

no mínimo, 40% do total de vagas oferecidas. (meta 2) 

 Dobrar, em 10 anos, o número de pesquisadores qualificados. (meta 15) 

 Aumento de 5% ao ano do número de mestres e doutores formados. (meta 16) 

 (VETADO) Criação, por meio de legislação, do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Superior, constituído, entre outras fontes, com, pelo menos, 

75% dos recursos da União vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino para 

manutenção e expansão da rede federal. (meta 24) 

 (VETADO) Ampliar o programa de Crédito Educativo de modo a atender 30% 

da população matriculada no setor privado. (meta 26) 

 (VETADO) Ampliar o financiamento público à pesquisa científica e 

tecnológica de forma a triplicar, em 10 anos, os recursos do setor. 

 

Fonte: PINTO (2002) 

 

Analisando friamente as metas aqui apresentadas, percebe-se que foram vetados itens 

que implicariam em um adicional de recursos, mostrando a postura do Executivo em acreditar 

que os recursos existentes para a educação superior no Brasil, e não diferente nos demais 

graus de ensino, eram suficientes para atender as metas estabelecidas, sendo necessária apenas 

a otimização da utilização dos recursos por meio de uma maior focalização dos investimentos; 

recursos adicionais deveriam vir da iniciativa privada, através de parcerias com empresas 

(PINTO, 2002).  

Assim, novas estratégias de acesso ao ensino superior foram concebidas pela lógica de 

mercado com o racionamento dos recursos destinados às universidades públicas e o 

fortalecimento da iniciativa privada. O resultado desse processo foi a criação, em 1999, do 



 
Fundo de Financiamento ao Estudante Superior

da Educação que busca financiar a 

de instituições privadas (FIES, 2017)

 A análise dos dados censitários do Censo da Educação Superior de 2002, realizado 

pelo INEP, confirma que a expansão do ensino superior se deu

privada. De 2001 a 2002, último ano do governo FHC, houve um acréscimo de 246 novas 

instituições nesse período, conforme pode ser observado no gráfico a seguir, dentre as quais

apenas 12 eram do setor público (federal, municipal e estadual), algumas delas resultantes do 

desmembramento de IES públicas já existentes.

Gráfico 1 -Instituições de Ens. Superior no último ano do Governo FHC (2001 a 2002)

Fonte: Elaborado pela autora, com base na Sinopse Estatística da Educação Superior 

 

Outra forma de observar a expansão do ensino superior é analisar o crescimento das 

matrículas neste grau de ensino, que no

aproximadamente 64%, uma média anual de 

setor público respondia por apenas 11,9% das 

2003). No gráfico abaixo é possível acom

graduação presencial no período compreendido entre 1994 e 2002

administrativa. 

 

Gráfico 2 - Crescimento de matrículas realizadas na graduação presencial, por depend
administrativa (1994 a 2002) 
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Fundo de Financiamento ao Estudante Superior (FIES). O FIES é um Programa do Ministério 

da Educação que busca financiar a permanência dos alunos matriculados em cursos superiores 

rivadas (FIES, 2017) 

A análise dos dados censitários do Censo da Educação Superior de 2002, realizado 

EP, confirma que a expansão do ensino superior se deu, principalmente na esfera 

privada. De 2001 a 2002, último ano do governo FHC, houve um acréscimo de 246 novas 

instituições nesse período, conforme pode ser observado no gráfico a seguir, dentre as quais

apenas 12 eram do setor público (federal, municipal e estadual), algumas delas resultantes do 

desmembramento de IES públicas já existentes. 

Ens. Superior no último ano do Governo FHC (2001 a 2002)

borado pela autora, com base na Sinopse Estatística da Educação Superior 
Educação Superior - INEP (2001, 2002) 

Outra forma de observar a expansão do ensino superior é analisar o crescimento das 

matrículas neste grau de ensino, que no período compreendido entre 1998 e 2002 foi de

64%, uma média anual de aproximadamente 13%. Entretanto, em 2002, o 

setor público respondia por apenas 11,9% das novas vagas na educação superior (INEP, 

2003). No gráfico abaixo é possível acompanhar o crescimento de matrículas realizadas na 

graduação presencial no período compreendido entre 1994 e 2002
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Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Censos de Ensino Superior – Série Histórica por 
Município- INEP (1994 a 2002) 
 

Outro aspecto a ser considerado para compreensão da falta de investimento público no 

ensino superior refere-se aos empréstimos internacionais na área da educação. De acordo com 

PINTO (2002), em termos monetários, o Brasil pouco se beneficiou dos recursos oriundos de 

empréstimos do Banco Mundial, uma vez que o montante destes recursos representou menos 

de 1% do total dos recursos aplicados em educação. Entretanto, em termos ideológicos, estes 

recursos influenciaram o percurso das políticas educacionais, alinhando-as com aquelas 

firmadas pelas agências multilaterais (PINTO, 2002). De acordo com Dourado (2002), a 

orientação do Banco Mundial para as políticas educacionais dos países latino-americanos, 

entre eles o Brasil, se deu por meio do binômio “privatização e mercantilização da educação”.   

 

4.2 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NOS GOVERNOS LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA (2003-2006/ 2007-2010) E DILMA ROUSSEFF (2011-2014/2015-2016) 

 

Em decorrência da expansão do ensino privado e da falta de investimento público no 

sistema universitário federal, surge no governo de Luiz Inácio Lula da Silva a necessidade de 

se traçar estratégias visando ao fortalecimento do ensino superior público.  No primeiro ano 

do primeiro governo Lula da Silva, foi instituído um Grupo de Trabalho Interministerial 

(GIT), encarregado de realizar um diagnóstico da conjuntura da educação superior no Brasil. 



53 
 
Este acabou por resultar em um plano de ação, englobando a reestruturação, a expansão e a 

democratização das IFES (PIZZIO, 2015) 

A partir de 2003, o processo de expansão do ensino superior é iniciado visando 

ampliar o acesso de jovens e trabalhadores. Inicialmente, as ações do governo são voltadas 

para a iniciativa privada, como exemplo, tem-se a criação do PROUNI – Programa 

Universidade para Todos e a continuidade do FIES. A partir de 2007, é criado o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais voltado ao setor público, 

intensificando assim os trabalhos do GIT. Neste cenário, ganham destaque, além do PROUNI 

e do REUNI, o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) (PIZZIO, 2015). 

O PROUNI foi criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 

11.096, em 13 de janeiro de 2005. Esse Programa tem como objetivo a diminuição das 

desigualdades sociais com a inclusão de brasileiros no ensino superior, através de concessão 

de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais, de formação 

específica, em instituições privadas. O público-alvo desta política são estudantes egressos do 

ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, que 

apresentem renda familiar per capita máxima de três salários mínimos. O Programa oferece 

isenção de tributos para as instituições privadas que a ele aderirem. De acordo com dados 

fornecidos pelo Ministério da Educação, desde sua criação até o processo seletivo do segundo 

semestre de 2016, mais de 1,9 milhões de estudantes foram beneficiados pelo Programa, onde 

70% destes contaram com bolsas integrais (PROUNI, 2017). 

Em 2006 a educação a distância é defendida como meio de expandir e interiorizar a 

oferta de cursos de educação superior no País, culminando na criação da UAB.  Este sistema 

tem como meta prioritária, mas não excludente, oferecer cursos de licenciatura e de formação 

inicial e continuada para professores da educação básica, visando o aumento na qualidade 

deste grau acadêmico.  A UAB favorece a articulação e a parceria entre a União e os entes 

federativos com as IES públicas, estimulando a criação de centros de formação por meio de 

pólos de educação a distância em localidades estratégicas, distantes e/ou isolados, 

contribuindo inclusive para o desenvolvimento de municípios com baixo de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) (BRASIL, 2006). 

Em 2007, impulsionado pelo crescimento econômico e pela maior arrecadação fiscal, 

o programa REUNI é instituído pelo decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007 para o período 

2008-2012. Tendo como uma das justificativas o fato de que, em 2007, apenas 24,31% dos 

jovens brasileiros, com idade entre 18 e 24 anos, tinham acesso ao ensino superior, o 

Programa objetivou: garantir às universidades as condições necessárias para a ampliação do 
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acesso e permanência na educação superior; assegurar a qualidade por meio de inovações 

acadêmicas; promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino, integrando a 

graduação, a pós-graduação, a educação básica e a educação profissional e tecnológica; e, 

otimizar o aproveitamento dos recursos humanos e da infraestrutura das IFES. O Programa 

elencou como metas: a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais para 90%; elevação gradual da relação aluno/professor de dezoito para um; 

aumento mínimo de 20% nas matrículas de graduação e o prazo de cinco anos, a partir de 

2007, para o cumprimento das metas (BRASIL, 2007; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2009). O REUNI contribuiu para um expressivo crescimento no número de universidades 

federais e também dos campi universitários no interior do país. Entre 2003 e 2010 houve um 

aumento de 45 para 59 IFES (ampliação de 31%); de 148 campi para 274 campi/unidades 

(crescimento de 85%); de 114 para 272 municípios atendidos por universidades federais (um 

crescimento de 138%). Entre 2011 e 2014, 47 novos campi foram criados (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2012). 

O governo Dilma Rousseff (2011-2016) deu continuidade às políticas de expansão ao 

ensino superior público, com a criação de quatro novas universidades, sendo elas: 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFESBA), Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(UFOBA), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará (UNIFESSPA); 208 Institutos Federais Tecnológicos. Em seu governo também foram 

criados dois programas importantes, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) e o Programa Ciências Sem Fronteiras; além da importante 

continuidade do PROUNI e do FIES (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012).  

Analisando a expansão do ensino superior público a partir do crescimento das 

matrículas neste grau de formação acadêmica, percebe-se que no período compreendido entre 

2003, primeiro ano do governo Lula da Silva, e o ano 2016, último ano da gestão Dilma 

Rousseff, o aumento do número de matrículas de graduação presencial nas IES públicas foi de 

aproximadamente 65%. Ao isolar a esfera federal, percebe-se que o crescimento de 

matrículas, no mesmo período analisado, mais que dobrou, representando um aumento de 

107%, conforme demonstra o gráfico abaixo.    
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Gráfico 3 - Crescimento de matrículas realizadas nos cursos de graduação presencial das IES 
públicas por esfera administrativa (2003 a 2016) - Governos Lula da Silva e Dilma Rousseff 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas Sinopses Estatísticas do Ensino Superior - Censos de Educação 
Superior - INEP (2003, 2016) 

 

Apesar da expansão e do crescente número de vagas ofertados ao ensino superior, 

sabe-se que as universidades brasileiras de ensino público sempre foram vistas como elitistas. 

Conforme abordado nas seções anteriores, historicamente, o ensino superior público brasileiro 

se caracterizou pela institucionalização da desigualdade de oportunidades. Visando à 

transformação deste cenário histórico e a fim de alcançar maior equidade no acesso, dando 

possibilidade às camadas menos favorecidas ingressarem nas IES públicas, diversas ações 

foram realizadas tanto nos governos de Lula da Silva como também no governo Dilma 

Rousseff.  
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Além dos programas já apresentados, no governo Lula chama-se a atenção para as 

reformulações do ENEM4, a partir de 2009, e sua utilização como mecanismo de seleção para 

o ingresso no ensino superior.  Em 2010, é instituído o SISU, por meio do qual as instituições 

públicas de ensino superior ofertam as vagas de graduação. Os alunos são selecionados a 

partir da nota obtida no ENEM, que é aplicado em mais de 1600 municípios espalhados nas 

diversas regiões brasileiras. Com a nota do exame e sem ter que arcar com custos de 

deslocamentos e taxas de inscrições de vestibulares, os candidatos podem concorrer às vagas 

das instituições públicas das diferentes regiões do país, contribuindo, inclusive, para a 

mobilidade estudantil e troca cultural.  De acordo com o MEC, o processo de seleção 

unificado tem como objetivo a democratização do acesso às vagas oferecidas pelas IES 

públicas (MEC, 2014). 

No governo Dilma, é promulgada, em 29 de agosto de 2012, a Lei nº 12.7115, 

popularmente conhecida como a “lei das cotas”. Esta lei dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais, prevendo a reserva de 50% das vagas de ingresso nas referidas 

instituições para estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escola pública. 

Estas vagas (50% do total de vagas da instituição) são subdivididas, onde metade se destina 

aos alunos com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e 

a outra metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário 

mínimo e meio. Em ambos os casos, são levados em conta o percentual mínimo 

correspondente ao da soma de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência6 no estado, 

de acordo com o último censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (BRASIL, 2012, 2016). Assim, as vagas nas IES públicas ficam 

condicionadas a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 
                                                 

4 O ENEM foi criado em 1998 como instrumento de avaliação do estudante ao término da educação básica. Em 
2009, ele passou a ser utilizado também como instrumento de seleção para o ingresso em Instituições do Ensino 
Superior. O INEP é a instituição responsável pelo planejamento e execução do referido exame.   
 
5 Maiores informações sobre a aplicação da lei estão disponíveis em: <http://www.uff.br/?q=cotas-nas-ifes.> 
 
6 A inclusão de reserva de vagas para pessoas com deficiência na Lei das Costas se deu em dezembro de 2016, 
com a alteração desta última pela Lei nº 13.409 de 28 de Dezembro de 2016.  



 
Fluxograma 1 - Distribuição de vagas nas IFES de acordo com a Lei das Cotas
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Distribuição de vagas nas IFES de acordo com a Lei das Cotas

Fonte: Elaborada pela autora com base na Lei 12.711

 

A lei definiu que o seu cumprimento poderia acontecer de forma progressiva, 

se, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da reserva de vagas prevista a cada 

ano, tendo as instituições um prazo máximo de quatro anos para o cumprimento total da 

mesma.  Assim, no segundo semestre de 2016, no mínimo metade das vagas ofertadas pelas 

IFES já deveriam estar ocupadas por alunos da rede pública, transformando 

significativamente a composição do quadro socioeconômico do alunado de graduação e 

redesenhando o perfil das Universidades, que começam a receber um maior número de

diversificados em termos de cultura, rendas, valores e regiões distintas

passam a ter voz dentro das instituições de ensino, podendo, inclusive, contribuir nas agendas 

de pesquisa, na gestão do conhecimento, nos programas de ações dos planos de 

desenvolvimento institucional e nos diretórios acadêmicos.     

A expansão universitária, as reformulações dos processos seletivos e as medidas de 

ações afirmativas apresentadas voltam a favorecer oportunidades de acessos aos diferentes 

grupos sociais. Entretanto, é incabível não pensar em políticas que venham

permanência dos alunos em condições de vulnerabilidade que ingressam pelo SISU, seja pela 

política das cotas, seja pela ampla concorrência, reforçando a importância de uma política de 

assistência estudantil abrangente e efetiva, assunto a ser trabalhado na seção seguinte.
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A lei definiu que o seu cumprimento poderia acontecer de forma progressiva, 

serva de vagas prevista a cada 

ano, tendo as instituições um prazo máximo de quatro anos para o cumprimento total da 

mesma.  Assim, no segundo semestre de 2016, no mínimo metade das vagas ofertadas pelas 

ública, transformando 

significativamente a composição do quadro socioeconômico do alunado de graduação e 

dades, que começam a receber um maior número de alunos 

distintas, alunos estes que 

contribuir nas agendas 

de pesquisa, na gestão do conhecimento, nos programas de ações dos planos de 

A expansão universitária, as reformulações dos processos seletivos e as medidas de 

ações afirmativas apresentadas voltam a favorecer oportunidades de acessos aos diferentes 

grupos sociais. Entretanto, é incabível não pensar em políticas que venham garantir a 

permanência dos alunos em condições de vulnerabilidade que ingressam pelo SISU, seja pela 

política das cotas, seja pela ampla concorrência, reforçando a importância de uma política de 

rabalhado na seção seguinte. 
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 Apesar dos grandes avanços obtidos para a conquista da democratização do acesso às 

universidades, o atual cenário político coloca em risco as conquistas até aqui alcançadas.  

Desde 2014, o Brasil vem passando por um cenário de crise econômica e política, com 

aumento inflacionário, aumento da dívida pública e do déficit público, além de inúmeros 

escândalos de corrupção envolvendo diversos partidos e líderes políticos. Todos estes fatores 

levaram a população a se mobilizar contra o governo federal. A presidente Dilma Rousseff foi 

acusada de cometer crimes de responsabilidade fiscal, denúncia que levou ao seu 

impeachment em agosto de 2016, decretado por votação no senado.  A presidência da 

república passa então a ser assumida pelo, à época, vice-presidente Michel Temer. 

 Durante o período que o Partido dos Trabalhadores (PT) esteve no poder, a política 

esteve fortemente ligada às questões sociais brasileiras, incluindo, como demonstrado neste 

trabalho, diversas ações visando à democratização do acesso ao ensino superior. Por sua vez, 

o presidente interino Michel Temer possui uma ideologia mais liberal, objetivando a 

desoneração dos gastos do Estado com serviços que podem ser ofertados pela iniciativa 

privada, entre eles saúde e educação. Nesta linha ideológica, foi imposto teto nos gastos 

governamentais, incluindo os da educação, a serem vigorados por um período de 20 anos a 

partir de 2017, podendo ser revistos decorridos 10 anos. Estas imposições governamentais 

podem acarretar grandes prejuízos e retrocessos de ações conquistadas e consagradas no 

âmbito do ensino superior. A redução dos investimentos na área de educação pode ocasionar 

perda na qualidade do ensino, sucateamento das instituições, falta e queda de qualidade na 

infraestrutura física, recursos materiais, tecnológicos e pessoais, além de uma possível evasão 

dos alunos menos favorecidos que não conseguem se manter na universidade sem auxílios 

governamentais.  

 

4.3 ORIGEM DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E O PNAES 

 

A gênese da assistência estudantil brasileira ocorre em 1928, no governo de 

Washington Luís, com a construção da primeira Casa do Estudante Brasileiro em Paris, que 

recebia os filhos das famílias ricas brasileiras, cujos estudos eram custeados pelo governo. 

Naquele momento, o assistencialismo estava voltado à elite. Em 1930, foi criada, no Rio de 

Janeiro, a Casa do Estudante do Brasil, que dispunha de quartos, banheiro coletivo e 

restaurante popular para os alunos carentes. A casa contava com considerável apoio do 

governo Vargas (1930-1945) (KOWALSKI, 2012). 
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Em 1931, ocorre a primeira tentativa de reformar o ensino superior e de regulamentar 

a assistência para estudantes deste grau de ensino (KOWALSKI, 2012). A assistência 

estudantil era parte do projeto político do Presidente Getúlio Vargas e acabou por se 

materializar na Constituição Federal de 1934. O Artigo 157 da referida Constituição previa 

“(...) auxílios a alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, 

bolsas de estudo, assistência alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas” (BRASIL, 

1934). Desde então, a trajetória da Política de Assistência Estudantil voltado ao ensino 

superior vem se reinventando, por meio de ações governamentais e pressão dos estudantes. 

Conforme abordado, nas últimas décadas, o ensino superior passou por um processo 

de expansão, ampliando o acesso aos diferentes segmentos sociais que chegam às 

universidades públicas por meio da reserva de vagas instituída pela Lei nº 12.711 de 

29/08/2012, lei de Cotas, e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A expansão e o 

acesso às IFES foram ampliados. Esta conjuntura demandou a necessidade de se pensar ações 

e políticas de permanência para que os estudantes conseguissem, não apenas ingressar, como 

também concluir seus cursos. Atendendo as demandas das instituições privadas, foram criados 

os seguintes Programas: FIES e PROUNI, já anteriormente mencionados.  Na iniciativa 

pública, foi instituído em 2007, por meio da Portaria nº 39 do Ministério da Educação, o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil, mais tarde regulamentada pelo Decreto nº 

7.234/2010. As ações do Programa estão direcionadas aos estudantes de graduação presencial 

das Instituições Federais de Ensino Superior, que tem como finalidade o aumento das 

condições de permanência deste aluno na educação pública de ensino superior, indo ao 

encontro da definição de assistência estudantil apresentada pelo FONAPRACE. 

O FONAPRACE define a política de assistência estudantil como sendo:  

(...) um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para 
garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso de graduação dos estudantes 
das IFES, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção de 
conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. 
(FONAPRACE, 2012, p.63). 
 

O PNAES foi proposto pelo FONAPRACE, tendo como embasamento legal a 

Constituição Federal de 1988, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei.9.394/96), que 

trazem em si dispositivos que amparam a assistência estudantil. O Plano foi elaborado na 

tentativa de responder aos desafios apontados nas Pesquisas do Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES Brasileiras, realizadas pelo mesmo Fórum, 

nos períodos de 1996-1997 e 2003-2004 (FONAPRACE, 2012). Em 2011, já com o Programa 

em vigor, o FONAPRACE realizou uma pesquisa traçando o perfil socioeconômico e cultural 
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dos estudantes de graduação das universidades federais brasileiras, que revelou que 67,2% 

dos universitários precisam de algum tipo de auxílio para se manter na universidade 

(FONAPRACE, 2011). 

Assim são objetivos do PROGRAMA: 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 
superior pública federal; 
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior; 
III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 
IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação 
(BRASIL 2010). 
 

As ações dos programas deverão acontecer nas seguintes áreas: moradia estudantil, 

alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoios 

pedagógico, e acesso,participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, contribuindo assim para a 

melhoria do desempenho acadêmico, como também atuando na prevenção de situações de 

retenção e evasão, ocasionadas em decorrência de problemas de ordem financeira.  

As políticas de assistência estudantil são mitigadoras das desigualdades no ensino 

superior. Desse modo, o PNAES deve garantir a permanência dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade social nas IES, promovendo a igualdade de oportunidades (BRASIL, 2010). 

Percebe-se, portanto, a preocupação do governo em direcionar este Programa aos alunos em 

situação de pobreza. O referido Programa deixa explícito, em seu artigo 5º, que serão 

atendidos prioritariamente os estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com 

renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos 

fixados pelas IFES (BRASIL, 2010). 

Este direcionamento aos segmentos de baixa renda da população tem sido alvo de 

críticas por parte de alguns autores que argumentam que a focalização da política em tais 

grupos sucumbe o caráter universal da assistência estudantil, transformando-a em “política de 

combate à pobreza dentro da Universidade” (GRANEMANN apud CISLAGHI, 2012). 

Ainda assim, não se pode negar a relevância do Programa ao garantir às IFES repasses 

de recursos da matriz orçamentária do Ministério da Educação destinados exclusivamente à 

assistência estudantil. De acordo com a Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 

– 2003-2012, realizada pelo MEC, verifica-se o crescimento exponencial (crescimento de 

444%) no quantitativo de benefícios concedidos para ações que contemplam moradia 

estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, 
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creche e apoio pedagógico, ampliando a abrangência das políticas de assistência para além 

das ações específicas voltadas para a permanência dos estudantes de baixa renda 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012).  Em relação aos recursos, percebe-se que no 

período de 2008 a 2017 houve um crescimento de 578%. 

 
Gráfico 4 -Recursos orçamentários do PNAES para as universidades federais de 2008 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados retirados do Tesouro Gerencial e fornecidos pela 

AT/CUR 7- UFF 

 

Gráfico 5 - Benefícios atendidos pelo PNAES de2008 a 2012 
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Fonte: Análise sobre a Expansão das Universidades Federais - 2003 a 2012/MEC 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para fins de atingir o objetivo proposto, pretende-se efetuar uma pesquisa aplicada, 

que, de acordo com Silva e Menezes (2005), envolve verdades e interesses locais, objetivando 

conhecimentos para a aplicação prática, direcionados à remediação de problemas específicos. 

Apesar da pesquisa não pretender esgotar a temática, e também de não implicar imediata 

intervenção na realidade em estudo, espera-se que os resultados obtidos contribuam para 

aprimorar o conhecimento sobre a implementação das políticas de assistência estudantil nas 

universidades públicas brasileiras. 

Do ponto de vista da abordagem, este estudo é classificado como pesquisa 

exploratória, que, na concepção de Gil (2002), pretende proporcionar maior familiaridade 

com o problema. Caracteriza-se, nesse sentido, como uma abordagem predominantemente 

quantitativa ao fazer uso de dados de pesquisas estatísticas, tais como censos, realizados, por 

exemplo, pelo INEP, UFF em números e demais dados extraídos de sistemas acadêmicos e 

gerenciais da própria universidade, objeto de análise. Além disso, visando conhecer o público 

a ser investigado, pretende-se: 1)Quantificar o público-alvo (número de beneficiários); 2) 

Qualificar o público-alvo (elaboração do perfil socioeconômico dos beneficiários). 

De modo a colher evidências mais robustas sobre o assunto em tela, o estudo também 

fará uso de pesquisa documental, recorrendo aos seguintes materiais: legislações, históricos 

dos quantitativos dos beneficiários, orçamentos e aplicações de recursos da UFF nos 

Programas de Assistência Estudantil. Pretende-se, com estas informações, detalhar o modo de 

operação e implementação desta política na Universidade.  

A fundamentação teórica foi construída para subsidiar a análise de dados e 

informações levantadas. Assim, a etapa de desenvolvimento se dará, não apenas de forma 

descritiva, mas também de forma analítica, a partir da análise do significado dos dados e 

conteúdos, que acontecerá através da articulação destes com o referencial teórico apresentado.  
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6  ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UFF 

 

6.1 BREVE HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

A UFF foi criada em 1960, com sede em Niterói (RJ), por meio da Lei nº 3.848, de 18 

de dezembro de 1960, com o nome inicial de Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UFERJ). Sua criação se deu a partir da incorporação de um conjunto de Escolas e 

Faculdades Federais já existentes no município de Niterói, que agregavam áreas distintas do 

conhecimento, sendo elas: Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade de Direito de 

Niterói, Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade 

Fluminense de Odontologia, Faculdade Fluminense de Medicina; e da agregação de 

instituições estaduais e particulares: Faculdade Fluminense de Filosofia, Escola Fluminense 

de Engenharia, Faculdade de Ciências Econômicas, Escola de Serviço Social e Escola de 

Enfermagem. (BRASIL, 1960; UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2018). Mais 

tarde, em 1965, a Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965 oficializou o nome para 

Universidade Federal Fluminense. 

No ano da sua criação, a UFF contava apenas com 60 docentes, 170 funcionários e 3 

mil alunos. Atualmente, a UFF abrange uma população de3.180 mil docentes, 6.505 

funcionários (servidores e terceirizados), 43 mil alunos de graduação,7.400 alunos de Pós-

Graduação Stricto Sensu e14.700 em Pós-Graduação Latu-Sensu (UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 2018). 

Atualmente, a UFF está entre as 10 maiores Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) do país. De 2005 a 2016, a Universidade triplicou sua oferta de vagas, conforme pode 

ser observado no gráfico abaixo, chegando a assumir, entre as IFES, a liderança na oferta de 

vagas. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2016, a UFF ofertou no referido ano 

17.364 vagas na graduação, sendo 9.480 via SISU, 5.378 vagas na modalidade EAD e 2.506 

vagas de reposição (transferência, reingresso e mudança de curso). 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 6 - Evolução do número de vagas ofertadas pela UFF (2005 a 2015)

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Censos de Educação Superior 
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Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Censos de Educação Superior 

Universidade, que historicamente vem adotando política de 

esta última incentivada nos últimos anos, principalmente

em nove municípios do Estado do Rio de Janeiro

Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo 

Antônio de Pádua e Volta Redonda, onde estão instalados diversos 

Institutos, conforme pode ser observado no quadro abaixo: 

Instalações da UFF por Município do Estado do Rio de Janeiro
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Fonte: Elaborado pela autora, com base nos Censos de Educação Superior – INEP (2005 a 2016) 

adotando política de expansão e 

principalmente, pelo programa 

municípios do Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, 

Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo 

onde estão instalados diversos Campi, Faculdades e 

da UFF por Município do Estado do Rio de Janeiro 

Instituto de Educação de Angra dos Reis 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Vagas Remanescentes

Novas Vagas - Graduação à 
Distância

Novas vagas - Graduação 
Presencial

Novas vagas - Vestibular
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Regional 

Macaé  Instituto de Ciências da Sociedade 

Niterói  Reitoria 

 Campus do Gragoatá 

 Campus da Praia Vermelha 

 Campus do Valonguinho 

 Faculdade de Direito 

 Faculdade de Enfermagem 

 Faculdade de Farmácia 

 Faculdade de Veterinária 

 Instituto de Arte e Comunicação Social 

 Instituto de Biologia 

 Hospital Universitário Antônio Pedro 

 Hospital Universitário de Medicina Veterinária 

Nova Friburgo  Instituto de Saúde de Nova Friburgo 

Petrópolis  Escola de Engenharia de Petrópolis 

Rio das Ostras  Instituto de Ciência e Tecnologia 

Santo Antônio de Pádua  Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 

Volta Redonda  Instituto de Ciências Humanas de Volta Redonda  

 Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica  

 Instituto de Ciências Exatas 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Plano de Desenvolvimento Institucional(2018) e dados 
disponibilizados no site institucional8 da Universidade. 

 

Na modalidade EAD, a UFF possui 32 pólos no estado do Rio de Janeiro, no 

consórcio com o Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDERJ). 

Além das instalações no Estado do Rio de Janeiro, a UFF, desde 1972, também marca 

presença no Estado do Pará, quando da criação do Campus Avançado na Região Amazônica, 

a Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), no município de Óbidos. Esta foi transferida, 

em 1975, para o município de Oriximiná, onde estende suas ações para os municípios de 

Juruti, Terra Santa e Faro. 

 

                                                 
8 Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. A UFF em Niterói. Disponível em: 
http://www.uff.br/?q=uff-em-niteroi.  
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6.2 BREVE HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UFF: TRAJETÓRIA E 

AVANÇOS 
 

 Os primeiros registros de assistência realizada pela Universidade Federal Fluminense 

estão ligados ao Departamento de Assistência Social (DAS), órgão auxiliar da administração 

executiva da universidade, subordinado diretamente à Reitoria e criado em 1968, a partir de 

uma reestruturação sofrida pela instituição. Ao longo dos anos, diversas mudanças 

organizacionais ocorreram levando a mudanças no departamento em questão. No relatório 

anual de gestão da UFF de 2000, o DAS foi definido como tendo em seu cargo: 

 

“(...) o bem-estar da comunidade universitária (servidores e seus dependentes e 
alunos), refletindo nas atividades ligadas à saúde e à área social. Sob sua 
responsabilidade ficam a assistência odontológica, médica, psicológica e o serviço 
social. Além disso, é de sua responsabilidade os programas de Bolsa-Treinamento e 
Bolsa-Alimentação e a manutenção dos Restaurantes Universitários 
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2000, p. 28). 

 

O relatório anual de gestão de 2000 foi o último a apresentar o DAS como parte ativa 

da hierarquia executiva da UFF, e segundo o mesmo, neste ano, alguns atendimentos foram 

realizados e projetos executados, a partir de recursos próprios da UFF, conforme pode ser 

observado abaixo: 

 

Quadro 3 Assistência ao educando do ensino de graduação por meio do fornecimento de 
bolsas, isenções financeiras, refeições e atendimento médico e odontológico. 
 

Tipo de Benefício Qtd. Beneficiários 

Bolsa Treinamento 238 bolsas concedidas (discentes) 

Bolsas Alimentação 317 bolsas concedidas aos discentes, distribuídas 

das seguintes formas:  

 287 do Tipo-A (isenção total na compra 

de tickets do Restaurante Universitário - 

RU); 

 30 do Tipo-B (isenção de 50%, no 

pagamento na compra de tickets do RU). 

Projeto Redução de Taxa, referente ao 

vestibular das unidades da sede e do 

interior. 

15.054 candidatos atendidos. 

Assistência Médica 419 alunos atendidos. 

Assistência Odontológica 41 alunos atendidos. 
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Refeições nos Restaurantes Universitários 

(“Bandeijão”) 

69.424 refeições consumidas9 por alunos, 

técnico-administrativos e docentes. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Relatório Anual de Gestão da UFF, 2000. 

 

O DAS ficou ativo até o ano de 2000. No relatório do ano de 2001, o DAS encontra-se 

substituído pelo Departamento de Assuntos Comunitários (DAC), que passou a integrar na 

época a recém-criada Superintendência de Recursos Humanos10, que deu prosseguimento as 

atividades executadas pelo primeiro, atendendo e beneficiando não apenas os alunos, como 

também os servidores e seus dependentes, como já fazia o departamento anterior. 

Em 2008, em virtude do Reuni e das demais políticas de acesso e democratização do 

ensino superior colocadas em prática pelo governo Lula da Silva, os programas de assistência 

começam a ganhar maior relevância e visibilidade. Na UFF, a criação do PNAES foi a 

responsável para que a assistência social assumisse um caráter mais efetivo e abrangente, a 

partir dos repasses de verba rubricada para a assistência estudantil. O PNAES, que foi 

inicialmente instituído por meio de uma portaria em 2007 (Portaria Normativa nº 39, de 12 de 

dezembro de 2007), para ser implementado em 2008, ganha ainda mais relevância a partir da 

promulgação do Decreto Nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Assim, o Relatório Anual de 

Gestão do ano de 2008 foi o primeiro a citar verbas oriundas do Programa PNAES com esta 

finalidade específica. À época, o responsável pela execução dos recursos PNAES ainda era o 

DAC.  

Em 2010, em decorrência da promulgação do decreto já citado, e das políticas de 

assistência estudantil, observa-se a necessidade da criação de uma Pró-Reitoria dedicada a 

assistir socialmente os alunos de graduação. Assim, em substituição ao DAC é criada a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) para atender à nova fase da assistência estudantil 

que se iniciava na UFF. 

A PROAES foi instituída por meio da portaria Nº 43.404 de 29 de novembro de 2010, 

tendo como finalidade desenvolver políticas de apoio estudantil por meio de ações que 

promovam a melhoria do desempenho acadêmico, contribuindo desta forma para a formação 

profissional e cidadã de todos os estudantes da UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL 

                                                 
9 Não foi apresentado, no Relatório Anual de Gestão (2001), o quantitativo isolado de alunos que se 
beneficiaram com as refeições do RU, sendo apresentado apenas o somatório de refeições consumidas pelos três 
grupos (alunos, técnico-administrativos e docentes), conforme exibido na tabela. 
10 Atualmente a Superintendência de Recursos Humanos e toda a hierarquia a ela subordinada encontram-se em 
processo de desativação, em virtude da criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), criada em 
2011, para assumir as atividades até então desempenhadas pelo antigo setor. 
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FLUMINENSE, 2010). No documento que origina a PROAES, sua finalidade está definida 

como: 

(...) desenvolver políticas de apoio estudantil por meio de ações que promovam a 
melhoria do desempenho acadêmico, contribuindo desta forma para a formação 
profissional e cidadã de todos os estudantes da UFF, através do planejamento, 
orientação, supervisão, coordenação, administração e execução das atividades da 
Universidade no que se refere à gerência e coordenação de projetos de apoio social e 
promoção de saúde, concessão de bolsas, apoio acadêmico, gestão de moradia aos 
estudantes da Universidade Federal Fluminense, bem como a coordenação de gestão 
do Restaurante Universitário e do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - Sensibiliza 
UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2010). 

 
 Pode-se dizer que ela foi pensada como instrumento para se alcançar as metas 

estipuladas pelo REUNI e para gerir os recursos do PNAES a fim de atender os objetivos do 

decreto que o originou. Assim, a PROAES foi criada em consonância com um conjunto de 

ações colocadas em prática para o processo de expansão da UFF. A Lei Nº 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, popularmente conhecida como Lei das Cotas, trouxe ainda mais relevância à 

PROAES, ao facilitar o ingresso de alunos em condições de vulnerabilidade econômica, 

propiciando o aumento na demanda por assistência estudantil. 

 A PROAES foi criada em 2010, basicamente motivada pelo decreto que 

institucionaliza o PNAES. Assim, de acordo com os servidores atuantes no setor, ela não teve 

muita oportunidade de ser planejada e operacionalizada, e é por esse motivo que foi apenas 

em 2013 que ela ganhou mais forma e corpo, com recursos suficientes de infraestrutura física, 

pessoal e tecnológico. 

   

6.2.1 Políticas de Permanência ao estudante – Divisão de Programas Sociais 

 

As políticas de assistência estudantil desenvolvidas pela UFF ampliaram-se 

consideravelmente desde a promulgação do PNAES e a criação da PROAES. Atualmente, a 

PROAES conta com quatro coordenações, sendo elas: Coordenação de Apoio Social (CAS), 

Coordenação de Apoio Acadêmico (CAA), Coordenação de Gestão de Moradia Estudantil 

(CGME) e Coordenação de Gestão de Restaurante Universitário (CGRU). O foco do presente 

estudo se concentrará na Coordenação de Apoio Social, especificadamente na Divisão de 

Programas Sociais (DPS), que é a responsável pela concessão das principais bolsas e auxílios 

financeiros fornecidos aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica a fim de 

atender suas necessidades básicas. Suas funções envolvem todas as etapas dos processos de 

concessão de bolsas e auxílios, tanto nos campi presentes na cidade sede, como também nas 

unidades do interior. 
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Quadro 4 -Benefícios financeiros, concedidos pela PROAES (Divisão de Programas Sociais) 
cadastrados no Sistema de Bolsas (SISBOL11) (2013-2018). 
Benefícios (Nomenclatura) Objetivos 
Programa Bolsa Desenvolvimento Acadêmico Integrar ações de apoio socioeconômico ao 

acadêmico, a fim de contribuir para o pleno 
desenvolvimento dos estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica e garantir a 
permanência e conclusão dos estudantes na 
Educação Superior (UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE, 2012). 

Programa Bolsa Apoio Transporte Conceder recurso financeiro mensal a estudantes 
de graduação presencial, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, auxiliando nos 
gastos diários com transporte para Universidade 
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 
2017-c). 

Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes 
Ingressantes 

Conceder mensalmente recurso financeiro aos 
estudantes, em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, e que estejam regularmente 
matriculados nas disciplinas do primeiro período 
dos cursos de graduação presencial 
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 
2018-a). 

Programa Auxílio Saúde Conceder recurso financeiro mensal a estudantes 
de graduação presencial, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, e que possuam 
necessidade de tratamento de doenças crônicas, 
para auxiliá-los nos seus gastos com medicação 
(UNIVERSIDADEFEDERAL FLUMINENSE, 
2017-d). 

Programa Auxílio Moradia Conceder recurso financeiro mensal a estudantes 
de graduação presencial, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, para auxiliá-los 
com gastos com moradia(UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE, 2017-a). 

Programa Bolsa Apoio ao Estudante com 
Deficiência 

Conceder auxílio financeiro mensal aos 
estudantes, em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, que apresentem deficiência 
motora, sensorial ou múltipla, e que estejam 
matriculados em cursos de graduação presencial 
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 
2017-f). 

Programa Auxílio Creche Conceder recurso financeiro mensal a estudantes 
de graduação presencial, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, auxiliando nos 
gastos com creche dos filhos em idade de 
Educação Infantil (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 2017-e). 

                                                 
11 O SISBOL, Sistema de Bolsas da PROAES, como o próprio nome diz é um sistema informatizado para 
administração de bolsas de auxílio financeiro ofertadas pela Pró-Reitoria em questão, permitindo a esta gerenciar 
dados relativos à manutenção de editais, pedidos e concessões de bolsas, e, seleções de candidatos de modo 
seguro e prático. 
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Programa Auxílio Alimentação para Estudantes 
dos Campi em Expansão (fora da sede) 

Conceder recurso financeiro mensal a estudantes 
de graduação presencial ofertados em municípios 
fora da sede, que estejam em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, auxiliando nos 
gastos com alimentação. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE, 2017-b) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Instruções de Serviço PROAES que fixam as diretrizes dos 
benefícios. 

 
As bolsas e auxílios financeiros apresentados acima são ofertados aos alunos da 

graduação presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica, visando contribuir para 

a permanência e o desempenho desses. Os alunos podem se candidatar em mais de um 

benefício. Para se candidatarem, os alunos precisam cumprir alguns requisitos e seguir alguns 

procedimentos previstos em edital público interno disponibilizados no site da Universidade. 

Os editais são elaborados com base em Instruções de Serviços da PROAES, que fixam as 

diretrizes dos benefícios e as diretrizes para execução dos mesmos.  

Para se candidatarem ao benefício, os alunos precisam cumprir alguns pré-requisitos. 

Os seguintes pré-requisitos são comuns a todas as modalidades dos benefícios acima listados:  

1) Estar matriculado em curso de graduação presencial. 

2) Estar inscrito em, no mínimo, quatro disciplinas, sendo obrigatória a apresentação 

de justificativa por parte da Coordenação do Curso quando o número de disciplinas for 

inferior ao estipulado. 

3) Atestar situação de vulnerabilidade socioeconômica através de documentação 

exigida. 

4) Não ter concluído qualquer outro curso de graduação superior, exceto em caso de 

revinculação12 para outra habilitação do curso que concluiu.  

Além destes, cada modalidade apresenta as suas especificidades em termos de 

requisitos, conforme demonstra o quadro abaixo: 

 

Quadro 5 -Requisitos específicos por benefício financeiro13 

Benefícios (Nomenclatura) Requisitos Específicos 
Programa Bolsa Desenvolvimento Acadêmico  Não receber nenhum tipo de bolsa desta 

ou de outra Instituição de Ensino 
Superior; 

                                                 
12 Ingresso de discente em um segundo curso de graduação, de área afim ao primeiro curso concluído na UFF, no 
semestre imediatamente subsequente à conclusão deste último. Mais informações sobre esta modalidade de 
ingresso, consultar o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF, disponível em: 
<http://www.uff.br/sites/default/files/001-2015_regulamento_do_curso_de_graduacao_0.pdf.> 
13Os requisitos atualmente fixados não foram assim definidos desde o início da distribuição dos benefícios pela 
DPS. Estes requisitos se referem às atuais regras definidas pela PROAES, publicadas nas últimas Instruções de 
Serviços que dizem respeitos as diretrizes dos benefícios e as diretrizes para execução dos mesmos. 
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 Não estar inadimplente junto ao SDC, 
referente à devolução de livros das 
Bibliotecas da UFF, ou que seja 
comprovada a resolução da pendência; 

 Não estar inadimplente junto à PROAES 
ou a outro órgão público referente à 
devolução de recursos públicos 
indevidamente 
recebidos.(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 2012) 

Programa Bolsa Apoio Transporte  Não receber nenhum tipo de bolsa desta 
ou de outra Instituição de Ensino 
Superior(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 2017-c). 

Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes 
Ingressantes 

 Não receber nenhum tipo de bolsa desta 
ou de outra Instituição de Ensino 
Superior (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 2018-a). 

 Ser aluno ingressante. 
Programa Auxílio Saúde  Estudante que apresente laudo médico 

comprovando doença crônica, além de 
receita médica acompanhada do gasto 
com as medicações indicadas no 
documento assinado e carimbado pelo 
médico (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 2017-d). 

Programa Auxílio Moradia  Não receber nenhum tipo de bolsa de 
Assistência Estudantil(UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE, 2017-a). 

 Ter deixado sua residência familiar e 
mudado de cidade em virtude da 
graduação. 

Programa Bolsa Apoio ao Estudante com 
Deficiência 

 Apresentar deficiência de natureza 
motora, sensorial ou múltipla de acordo 
com as definições do Art. 5º do Decreto 
5.296, de 02 de dezembro de 2004; 

 Não receber nenhum tipo de bolsa desta 
ou de outra Instituição de Ensino 
Superior (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, 2017-f). 

Programa Auxílio Creche  Estudantes com filhos em idade de 
Educação Infantil que tenham gastos 
com creche (UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE, 2017-e). 

Programa Auxílio Alimentação para Estudantes 
dos Campi em Expansão (fora da sede) 

 Ser estudante de graduação presencial 
nos cursos ofertados fora da cidade sede 
(Niterói). 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Instruções de Serviço PROAES que fixam as diretrizes dos 
benefícios. 

 
É importante ressaltar a importância que a nomenclatura do benefício possui para 

diferenciá-los entre si. As bolsas diferem dos auxílios em uma característica particular: os 

auxílios ofertados são destinados a gastos específicos sujeitos a comprovação mensal 
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obrigatória por parte dos alunos através de recibos e notas fiscais. Conforme presente no 

quadro acima, de acordo com a regra atual, os alunos que recebem bolsa não podem acumulá-

las com outras bolsas ofertadas pela UFF ou por outra IES. Entretanto, é permitido o acúmulo 

de mais de um auxílio, e/ou o acúmulo de auxílio(s) com bolsa, com exceção do auxílio 

moradia, que não pode ser recebido concomitantemente com qualquer bolsa de Assistência 

Estudantil.     

Após a abertura de um edital, os alunos podem realizar suas candidaturas passando por 

algumas etapas. A primeira delas ocorre através do preenchimento, no SISBOL, de um 

formulário socioeconômico para obtenção de informações sobre o núcleo familiar do 

candidato. A segunda etapa consiste na entrega da documentação exigida no edital para 

comprovação da situação socioeconômica, juntamente com o formulário preenchido no 

sistema, impresso e assinado. Em posse da documentação, as(os) assistentes sociais realizam 

uma análise, verificando se o aluno atende aos requisitos exigidos. Em algumas situações, 

podem ser realizadas entrevistas presenciais com os candidatos, como também visitas técnicas 

(residenciais), caso as(os) assistentes sociais julguem necessário. Como os benefícios são 

finitos, os candidatos aptos são selecionados levando em consideração uma série de 

indicadores a seguir mencionados, e por meio de instrumentos pertinentes a atuação do 

Serviço Social: renda per capita (candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salários mínimo), composição familiar, instituição em que cursou o ensino 

médio, situação de moradia do estudante, território (localização do núcleo familiar), ocupação 

do responsável pela família, bens, e, situações agravantes exemplo: doenças crônicas- com 

laudo comprobatório e código de Classificação Internacional de Doença (CID). 

Candidatos remanescentes ficam em lista de espera, podendo ser classificados caso 

haja desistência ou descumprimento do edital por parte de algum aluno inicialmente 

contemplado. Todos os beneficiários devem assinar um termo de responsabilidade referente 

ao benefício para o qual foi selecionado. Neste termo, constam as obrigações e direitos do 

aluno beneficiário, como também, o período de vigência da bolsa. 

As bolsas são pagas aos beneficiários mensalmente. Os valores do benefício variam de 

acordo com a modalidade. Na tabela a seguir, é possível visualizar os valores de cada 

benefício para o período compreendido entre 2013 e 2017. 
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Tabela 1 - Valor dos benefícios financeiros concedidos pela PROAES (Divisão de Programas 
Sociais) no âmbito do PNAES 

Benefício 
2013 a 2017 

Programa Bolsa Desenvolvimento Acadêmico R$ 440,00 

Programa Bolsa Apoio Transporte R$ 250,00 

Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes R$ 350,00 

Programa Auxílio Saúde R$ 80,00 

Programa Auxílio Moradia R$ 300,00 

Programa Bolsa Apoio ao Estudante com Deficiência R$ 400,00 

Programa Auxílio Creche R$ 100,00 

Programa Auxílio Alimentação para Estudantes dos Campi em Expansão  R$ 250,00 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES  

 

De acordo com a tabela apresentada, percebe-se que os valores dos benefícios 

permanecem inalterados desde 2013, sem qualquer reajuste no período analisado (2013 a 

2017).  

São obrigações comuns a todos os alunos que fazem uso de alguma das modalidades 

de bolsas apresentadas, tendo seus benefícios cancelados em caso de descumprimento das 

mesmas: 

1) Não obter reprovação por insuficiência de frequência, a qualquer tempo, em mais 

de uma disciplina que esteja cursando durante o período de vigência do auxílio; 

2)  Obter desempenho acadêmico satisfatório, com aprovação em, no mínimo, 50% 

das disciplinas inscritas durante a vigência do auxílio; 

3) Comunicar superação da situação de vulnerabilidade econômica do estudante e/ou 

família, caso esta venha a acontecer; 

4) Prestar conta mensal do auxílio, para os que assim definem em seus editais. 

 

Percebe-se que tanto os requisitos 1 e 2, bem como as contrapartidas, também de 

números 1 e 2, foram impostos visando contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico 

do aluno assistido e também para minimização da retenção acadêmica e combate à 

ociosidade. O combate à retenção acadêmica é um dos objetivos previstos no Art. 2º do 

Decreto que institucionaliza o PNAES. A interpretação de muitos é que estas contrapartidas 

existem para que o Auxílio Estudantil seja concedido ao estudante que comprove mérito para 

recebê-la, reforçando, assim, a concepção do mérito na sociedade no lugar da ‘ociosidade’.
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 Além das bolsas acima citadas, a Divisão de Programas Sociais oferece mais uma 

denominada Bolsa de Apoio Emergencial. Esta bolsa é de oferta contínua, apresentando um 

alto grau de especificidades e conta com uma alta rotatividade de beneficiários. Por ser uma 

bolsa de caráter excepcional concedida ao estudante por algum motivo momentâneo e 

inesperado, ela não faz uso de chamada em edital público interno, entretanto, informações 

sobre este auxílio estão presentes no site institucional. O estudante contemplado pode receber 

a bolsa de apoio emergencial por um período máximo de até três meses, de acordo com os 

critérios prioritários: perda recente do provedor da família; desemprego recente do estudante 

ou do principal provedor da casa; e, outras situações excepcionais que serão avaliadas pela 

DPS. Justamente pelo seu caráter excepcional, como também por não estar inserida no 

SISBOL, esta bolsa não será contemplada na tabela abaixo, como também nos estudos 

quantitativos expostos nas próximas seções. 

 
Tabela 2 - Quantidade de estudantes inscritos (i) e benefícios concedidos (c) por modalidade 
de benefício e ano 

Beneficio 
2013 2014 2015 2016 2017 

i c i c i c i c i c 

Auxílio Creche 69 30 92 33 97 34 106 34 86 36 

Auxílio Moradia 726 214 1073 271 1069 228 1238 121 1236 223 

Auxílio Saúde 143 24 186 34 208 32 196 31 195 35 

Apoio Transporte 900 140 1008 166 939 119 1244 91 1145 120 

Bolsa Acolhimento p/ estudantes Ingressantes 776 232 1775 593 1900 487 2150 455 1934 511 

Auxílio Alimentação para Estudantes dos 

Campi em Expansão 
761 223 1247 143 976 137 955 331 989 347 

Apoio aos Estudantes com Deficiência 52 31 76 26 47 34 38 14 41 23 

Bolsa Desenvolvimento Acadêmico 1933 1015 2601 1108 2672 1033 2756 957 2627 144 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES  

 
 
6.3ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EM NÚMEROS: UM BALANÇO DA COBERTURA -

ABRANGÊNCIA E EFETIVIDADE 
 

Os programas apresentados desenvolvidos pela DPS, no âmbito do PNAES, visam 

sanar as dificuldades vivenciadas pelos alunos para ingressarem na Universidade e 

permanecerem em seus cursos. Conforme aponta Dubet (2015), um dos fatores que contribui 

consideravelmente para a desigualdade de acesso como também para a permanência de alunos 

no ensino superior são os recursos financeiros. A distribuição de benefícios financeiros para 

sanar as necessidades básicas dos alunos (moradia, transporte, creche, saúde, alimentação, 

etc) contribui para mitigar estas desigualdades, já que muitos abrem mão da Universidade em 
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virtude de renda, pois mesmos as públicas, como a UFF, geram custos ao alunado (passagem, 

alimentação, material escolar, moradia, etc). Além disso, para muitos, o tempo dedicado ao 

estudo significa perda salarial, já que para muitos estar na Universidade significa abrir mão de 

um emprego. A bolsa Desenvolvimento Acadêmico, com duração de 12 meses, é a que 

melhor contribui na minimização desta última situação, concedendo ao estudante um 

montante de R$440,00 reais em troca de atividades desempenhas em algum projeto 

acadêmico previamente cadastrado por um professor com titulação de mestrado ou doutorado. 

Esta bolsa pode, ainda, ser utilizada em acúmulo com os demais auxílios, com exceção do 

auxílio moradia que não pode ser recebido em concomitância com bolsas de assistência 

estudantil.   

Outros fatores citados por Dubet (2015), no que tange à desigualdade de acesso ao 

ensino superior, são: capital cultural e a desigualdade existente na estrutura geral de ensino. 

Além destes, fatores atrelados às desigualdades internas do sistema superior de ensino 

contribuem para dificultar a democratização deste grau acadêmico. Tentando compreender 

estes e outros possíveis elementos que possivelmente dificultam o acesso e permanência dos 

alunos na UFF, este trabalho se propôs a traçar um perfil socioeconômico dos alunos que se 

candidataram aos benefícios analisados, incluindo, inclusive, os que não foram contemplados.   

 

6.3.1Perfil socioeconômico do público-alvo da assistência estudantil na UFF. 

 

As informações aqui apresentadas foram levantadas para o período de 2013 a 2017, 

com base no questionário socioeconômico respondido pelos alunos no ato de sua candidatura 

a um ou mais benefício ofertados pela DPS. Assim, para cada ano analisado, tem-se um 

retrato do perfil dos beneficiários e dos estudantes que solicitaram o benefício, mas não foram 

contemplados. Como um mesmo aluno pode solicitar mais de um benefício, as informações 

apresentadas se referem às solicitações realizadas. 

 

6.3.1.1. Sexo, idade, cor e origem 

 

A observação por sexo mostra que as mulheres estão representadas em proporções 

superiores a dos homens em todos os anos do período analisado. O número total de 

solicitações realizadas por mulheres é superior ao número de total de solicitações realizadas 

pelos homens: 69% dos pedidos realizados foram feitos por estudantes do sexo feminino. Os 

benefícios concedidos também foram destinados em sua maioria a mulheres, concessão esta 
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de 73% quando analisado o montante total de concessões realizadas no período. A 

superioridade no número de mulheres matriculadas nos cursos de graduação também é uma 

realidade na UFF. Conforme demonstram os dados presentes na tabela 3, no período de 2013 

a 2018, 56% dos estudantes inscritos na UFF eram do sexo feminino. Esta situação demonstra 

que, apesar das mulheres terem conquistado o acesso ao ensino superior público, as mesmas 

enfrentam maiores dificuldades de permanência na graduação quando comparadas ao sexo 

oposto.     

 

Tabela 3 - Distribuição de alunos inscritos14 nos cursos de graduação presencial da UFF, por 
sexo (2013 – 2017) 

 2013 2014 2015 2016 2017 Total % 

Feminino 32.354 33.533 33.380 33.612 32.282 165.161 56% 

Masculino 24.553 25.812 26.702 27.356 26.852 131.275 44% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IDUFF/PROGRAD15 

 

Gráfico 7 -Distribuição de benefícios por sexo, no período de 2013 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

A análise por idade demonstrou que em 2013 e em 2014 os alunos mais carentes 

encontravam-se na faixa etária entre 25 e 29 anos. Em 2013, 54% dos benefícios concedidos 

foram destinados aos alunos desta faixa etária, e em 2014 esse quantitativo foi de 42%. O 

somatório dos benefícios solicitados e distribuídos no período de 2013 e 2014 demonstrou 
                                                 
14 Aluno inscrito: aquele que fez inscrição em disciplinas no período letivo corrente. 
 
15 O IDUFF é o sistema acadêmico de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFF. 
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que 47% do total de solicitações e 48% dos benefícios concedidos foram feitos e destinados 

por e para alunos desta faixa etária, idades estas compreendidas fora da idade universitária (18 

a 24 anos). Sabendo-se que a duração média dos cursos de graduação ofertados pela UFF é de 

quatro anos, percebe-se a existência de uma distorção-idade série entre os alunos que 

solicitaram e/ou fizeram uso dos benefícios da assistência estudantil, pois ainda que estes 

estivessem no último ano de graduação, os mais novos teriam ingressado tardiamente à 

universidade, aos 21 anos, e os mais velhos aos 25 (desconsiderando possíveis atrasos na 

trajetória universitária deste grupo). 

A distorção idade-série vivenciada pelos beneficiários da assistência estudantil nos 

anos de 2013 e 2014 podem estar associada às desigualdades existentes nas trajetórias 

estudantis. Um estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

divulgado em 29 de agosto do presente ano, mostra que distorção idade-série é um efeito 

cumulativo que tem início no ensino fundamental e desloca por toda a trajetória escolar de 

alunos e alunas que vão sendo deixados para trás, situação que contribui, inclusive, para 

evasão na educação básica. Segundo dados da mesma pesquisa, o censo escolar 2017 mostrou 

que 12% dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental possuem dois ou mais anos de 

atraso escolar; nos anos finais do fundamental, este índice aumenta para 26%, chegando a 

atingir 28% no ensino médio. Os índices são ainda mais elásticos quando analisado o ensino 

básico público, pois são justamente as redes estaduais e municipais que concentram, tanto no 

ensino fundamental quanto no médio, as maiores taxas de distorção. Quando analisadas as 

diversidades inerentes aos seres humanos, percebe-se que distorção idade-série é mais 

acentuada nos estudantes de cor/raça indígena, preta e parda, e os estudantes que apresentam 

deficiência. Ou seja, os mais afetados pelo “fracasso” escolar são os estudantes do ensino 

público; os indígenas, pretos e pardos; e os deficientes (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A INFÂNCIA, 2018). 

A partir de 2015, percebe-se uma mudança na faixa etária dos alunos beneficiários da 

assistência estudantil na UFF. Em todos os anos do período de 2015 a 2017, a maioria dos 

benefícios foi distribuída ao alunado de faixa etária entre 18 e 24 anos, representando um total 

de 55% das concessões no período. O aumento do alunado com idade universitária foi um dos 

objetivos propostos e trabalhados pelo programa REUNI. O aumento dos alunos em idade 

universitária e que apresentam baixa renda pode estar associado não apenas efeitos do 

REUNI, como também às políticas de ações afirmativas que passam a reservar vagas aos 

alunos economicamente carentes. Quando analisado o montante total de benefícios 
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distribuídos no período, percebe-se que 49% deles foram solicitados e 43% deles foram 

destinados aos estudantes em idade universitária. 

Gráfico 8 - Distribuição, por idade, dos benefícios, considerando o período de 2013 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

 Quando analisada a cor/raça dos estudantes, levando em consideração as categorias 

utilizadas pela PROAES (amarela, branca, indígena, negra, parda, outra e não declarado), 

percebe-se que, considerando o montante total do período analisado, o quantitativo mais 

significativo de solicitações e concessões de benefícios foi realizada (43%) e destinada (41%) 

por e para estudantes que se autodeclararam brancos. O segundo grupo com maior 

representatividade são os pardos, seguidos dos negros. O percentual de benefícios destinados 

a estes dois grupos foi de 35% e 21%, respectivamente. Os indígenas e os amarelos são os 

grupos que menos se beneficiam da assistência estudantil na UFF e são também os que estão 

em menor número entre os estudantes inscritos na universidade, conforme demonstra o 

gráfico 9. 

Alguns estudos costumam considerar os negros um grupo mais abrangente, que reúne 

pretos e pardos. Se levado em consideração esta classificação adicionando os pardos aos 

negros, os negros passam a ser o grupo que mais se beneficia da assistência estudantil, com 

57% dos benefícios destinados a eles (negros + pardos).    
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Gráfico 9 -Distribuição dos benefícios por cor/raça, considerando o período de 2013 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

Tabela 4 - Alunos inscritos por ano, conforme autodeclaração de cor/raça 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL % 
Amarela 1181 1042 950 815 572 4560 1% 
Branca 23797 21171 18426 16143 14590 94127 32% 
Indígena 199 184 176 154 129 842 0% 
Negra 3698 4038 4309 4612 4654 21311 7% 
Parda 8162 8494 9100 10059 10384 46199 16% 
Não declarada 19871 24409 27121 29185 28805 129391 44% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IDUFF/PROGRAD 

 

Em termos proporcionais, considerando o total de alunos inscritos e o total de 

benefícios distribuídos, por cor/raça autodeclarada, percebe-se que os negros são os que mais 

demandam e mais se beneficiam da assistência estudantil. Os benefícios concedidos aos 

alunos negros representam 10,7% do quantitativo total de estudantes negros inscritos na UFF. 

Já o quantitativo de benefícios concedidos aos alunos brancos corresponde a, 

aproximadamente, 4,7% dos alunos brancos inscritos no período. 

Quando analisada a origem dos estudantes, percebe-se que a maior parte dos 

benefícios foi solicitada e concedida por e para os estudantes da região Sudeste, 
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especialmente para os fluminenses, que foram contemplados com 87% dos benefícios. Ao 

desconsiderar a região Sudeste, o estado com maior representatividade em todo o período 

analisado, foi o estado da Bahia, mesmo observando que o percentual de benefícios 

solicitados e concedidos por e para os alunos originários desta região é ínfimo quando 

comparado aos quantitativos totais. Apesar da presença de estudantes das demais regiões do 

país para além da Sudeste, a predominância se concentra nesta última.  

 

Gráfico 10 - Distribuição dos benefícios, considerando estado de origem do aluno, no período 
2013 a 2017 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

6.3.1.2 Trajetória escolar 

 

A estrutura geral de ensino e o capital cultural é um fator limitante à democratização 

do acesso ao ensino superior por dificultar o acesso aos grupos das famílias populares que 

fazem uso da rede pública de educação básica, cuja qualidade é inferior quando comparada à 

rede privada. Reconhecendo esta lacuna entre os sistemas educativos, o governo federal criou 

a lei das cotas com reserva de vagas para os alunos provenientes do ensino médio público, 

permitindo o aumento de indivíduos deste grupo às universidades federais. Na UFF, a 

implantação da política de ação afirmativa se deu de forma progressiva, conforme pode ser 
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observado no gráfico 11. Em cinco anos, houve um crescimento de aproximadamente 173% 

na oferta de vagas destinadas às ações afirmativas. Em 2016 e 2017, mais de 50% das novas 

vagas ofertadas pela UFF estavam reservadas ao alunado que cursou o ensino médio 

inteiramente na rede pública.  

 

Gráfico 11 - Novas vagas ofertadas pela UFF (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados 16da COSEAC/UFF17 

 

Tabela 5 - Alunos inscritos por tipo de instituição onde foi cursado o ensino médio 

Ensino Médio 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL % 
Privado 22.763 24.526 26.950 27.756 27.851 129.846 43,8% 
Público 34.145 34.819 33.132 33.212 31.113 166.421 56,14% 
EJA - - - - 58 58 0,02% 
Certificado do ENEM - - - - 112 112 0,04% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IDUFF/PROGRAD 

 

Apesar das barreiras de acesso ao ensino superior público federal terem sido 

minoradas em virtude das políticas colocadas em prática nos últimos anos, favorecendo aos 

estudantes oriundos da rede pública de ensino médio o ingresso nas IFES, são justamente 

                                                 
16 Dados disponíveis em:  
<http://www.coseac.uff.br/2013/vagas-Sisu2013-1.htm>; 
<http://www.coseac.uff.br/2013/vagas-Sisu2013-2.htm>; 
<http://www.coseac.uff.br/2014/index.htm>; 
<http://www.coseac.uff.br/2014/vagas-Sisu2014-2.htm>; 
<http://www.coseac.uff.br/2015/>; 
<http://www.coseac.uff.br/2016/>;  
<http://www.coseac.uff.br/2017/>. 
 
17 A Coordenadoria de Seleção Acadêmica (COSEAC) é a responsável pelos processos seletivos e 

concursos públicos no âmbito da UFF. 
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estes os alunos que mais fazem uso da assistência estudantil na UFF. No período analisado, as 

solicitações aos benefícios e as concessões dos mesmos foram realizadas massivamente por 

(74%) e para (85%) alunos que cursaram o ensino médio na rede pública de ensino, 

demonstrando que estes estudantes são os que enfrentam as maiores dificuldades de 

permanência atreladas à renda para prosseguirem com seus cursos de graduação  

 

Gráfico 12 - Distribuição de benefícios por tipo de instituição onde foi cursado o ensino 
médio, considerando o período de 2013 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

  Ainda sobre a trajetória escolar, verifica-se que maioria das solicitações e concessões 

de benefícios foi realizada por e para alunos que não fizeram supletivo. Se considerado o 

número total de benefícios distribuídos no período de 2013 a 2017, percebe-se que 92% destes 

foram destinados a estudantes que não fizeram uso desta modalidade de ensino.  

 

Gráfico 13 - Distribuição de benefícios, considerando a realização de supletivo (2013 a 2017) 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

A análise relativa à formação técnica de nível médio revela que a maior parte das 

solicitações realizadas e concedidas foi feita e destinada por e para estudantes sem formação 

técnica média. Em todos os anos do período analisado, o percentual de benefícios destinados 

aos(as) estudantes que não possuem curso técnico se manteve na faixa dos 70%, atingindo o 

pico de 76% no ano de 2014. Quando considerado o montante total de solicitações realizadas 

no período de 2013 a 2017, percebe-se que o percentual de pedidos concedidos a estudantes 

sem curso técnico foi de 72%. 

 
Gráfico 14 - Distribuição de benefícios, considerando a realização de curso técnico (2013 a 
2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 
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Ao verificar a situação dos candidatos sobre a realização de curso pré-vestibular, 

percebe-se que a maioria das solicitações realizadas e atendidas foi feita e destinada por e para 

estudantes que não cursaram pré-vestibular. Os que chegaram a cursar se beneficiaram 

principalmente dos pré-vestibulares comunitários, demonstrando a relevância que estes 

possuem na contribuição para o acesso universitário dos estudantes de baixa renda. Ao 

considerar o total de benefícios concedidos no período de 2013 a 2017, percebe-se que 59% 

destes foram destinados aos alunos que não cursaram pré-vestibular; já o percentual dos 

benefícios concedidos a estudantes que cursaram pré-vestibular comunitário foi de 

aproximadamente 33%. 

 

Gráfico 15 – Distribuição de benefícios, considerando o tipo de pré-vestibular cursado (2013 
a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

 

Ao se observar o quantitativo de solicitações realizadas por curso, percebe-se que a 

concentração dos pedidos se encontra nos cursos de Pedagogia e Serviço Social. Também são 

os alunos destes cursos os que mais se beneficiam da assistência: 14% dos benefícios foram 

destinados aos estudantes de Serviço Social e 11% foram destinados aos estudantes de 

Pedagogia. Os 75% restantes foram distribuídos pelos outros mais de 65 cursos de graduação 

presencial ofertadas pela UFF. Estes dados demonstram a existência de uma estratificação 

horizontal presente neste grau de ensino que vai ao encontro dos estudos realizados por 

Ribeiro e Schlegel (2015). O estudo revela que o sistema educacional tende a dividir em 

trajetórias alternativas os indivíduos diferenciados por suas origens sociais. Atores em 

desvantagens socioeconômicas geralmente se concentram nas carreiras menos prestigiosas, 
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enquanto os filhos das elites procuram os caminhos que proporcionam maior retorno social e 

econômico. 

Gráfico 16– Distribuição de benefícios por curso, no período de 2013 a 2017 
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAE 
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6.3.1.3 Trabalho, composição familiar, renda e moradia 

 

Analisando a situação dos requerentes em relação a trabalho, percebe-se que 47% dos 

benefícios foram destinados aos alunos que nunca trabalharam, seguida dos alunos em 

situação de desemprego (38%). Esta situação leva à suposição de que os alunos presentes em 

ambos os grupos são dependentes da renda de seus familiares. Ao analisar a situação dos pais, 

percebe-se que 43% dos benefícios foram concedidos aos estudantes cujas mães não possuem 

emprego (desempregada/do lar). Ao analisar a situação isolada do pai, percebe-se que 25% 

dos benefícios foram destinados aos alunos cujos pais trabalham por conta própria, 

quantitativo que se aproxima dos benefícios concedidos aos alunos com pai trabalhando com 

carteira assinada (21%) e dos alunos com pais desempregados (20%). Conclui-se que, no 

período de 2013 a 2017,a os estudantes que mais se beneficiaram da assistência foram os das 

famílias cuja renda principal é oriunda do trabalho informal do pai.  

 
Gráfico 17 – Distribuição de benefícios, considerando a situação do requerente em relação a 
trabalho (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 
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Gráfico 18 - Distribuição de benefícios, considerando a situação da mãe do requerente em 
relação a trabalho (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

 
Gráfico 19 - Distribuição de benefícios, considerando a situação do pai do requerente em 
relação a trabalho (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

  

4690

745

2010

614

636

1462

614

9851

2106

5776

1327

3268

3826

1820

14541

2851

7786

1941

3904

5288

2434

0 2000 4000 6000 8000 10000120001400016000

Desempregada

Aposentada

Carteira Assinada

Pensionista

Funcionária Pública

Trabalha por conta própria

Não informada

Benefícios solicitados (total geral) Benefícios não concedidos

Benefícios concedidos

2147

1465

2223

83

457

2685

1711

4460

3815

6436

228

2225

6534

4276

6607

5280

8659

311

2682

9219

5987

0 2000 4000 6000 8000 10000

Desempregado

Aposentado

Carteira Assinada

Pensionista

Funcionário Público

Trabalha por conta própria

Não informada

Benefícios solicitados (total geral) Benefícios não concedidos

Benefícios concedidos



89 
 

A análise referente à moradia revela que, no período analisado, o maior percentual dos 

benefícios solicitados e concedidos foi realizado por (41%) e para (42%) alunos cujo imóvel 

de residência é próprio, seguido dos alunos que moram em imóvel alugados (21% do total das 

solicitações e 19% do total das concessões) e cedidos (18% do total das solicitações e 20%do 

total das concessões). 

 
Gráfico 20 - Distribuição de benefícios, considerando a situação do imóvel familiar do 
requerente (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

 

A análise referente à renda pode ser realizada a partir de dois dados distintos: renda 

per capita informada, que é autodeclarativa por parte do aluno requerente; e, a renda per 

capita apurada, que é decorrente da autodeclaração dos requerentes, acrescida da análise 

realizada pelas(os) assistentes sociais com base na documentação apresentada, e, quando 

necessárias, entrevistas e visitas técnicas.  

A renda per capita informada é calculada automaticamente pelo SISBOL com base 

nas informações relativas às rendas dos que compõem o núcleo familiar dos estudantes, 

prestadas por eles no ato do preenchimento do questionário socioeconômico. Resumidamente, 

o cálculo é realizado da seguinte forma:  
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1 - Calcula-se a soma dos rendimentos18 brutos auferidos por todas as pessoas da 

família19 a que pertence o estudante. 

2 - Divide-se o valor apurado pelo número de pessoas da família do estudante. 

Os primeiros gráficos apresentados fazem uso das rendas per capitas apuradas, por 

acreditar que estas possuem maior veracidade quando comparada às informadas, uma vez que 

as primeiras passaram pelo crivo das(os) assistentes sociais. 

Todos os benefícios concedidos são destinados a estudantes que tiveram suas rendas 

per capitas apuradas. Entretanto, existe um grande quantitativo de solicitações cujas rendas 

não chegaram a ser apuradas. Isso ocorre quando o aluno não cumpre a etapa da entrega de 

documentação comprobatória exigida em edital, perdendo a chance de poder ser contemplado 

com o benefício.   

Quando analisada a renda per capita apurada dos alunos que requereram assistência 

estudantil, percebe-se que em todo o período analisado, a maioria dos benefícios (99%) foi 

destinada a alunos em situação de vulnerabilidade econômica, apresentando rendas per capita 

baixíssimas, inferiores a um salário mínimo. De acordo com o seu decreto regulamentador, o 

PNAES deve priorizar o atendimento dos alunos oriundos da rede pública de ensino básico ou 

com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Levando em consideração a renda 

prevista no decreto, verifica-se que no período de 2013 a 2016, mais de 99% dos benefícios 

foram destinados a estudantes com renda de até 1,5 salários mínimos per capita. No ano de 

2017, 100% dos benefícios concedidos foram destinados a estudantes deste grupo. A renda 

per capita, apesar de ser o atributo de maior peso, não é condição única e suficiente para que 

o estudante seja elencado como beneficiário; outros indicadores também são considerados 

durante o processo de seleção, além da necessidade do estudante em atender os demais 

requisitos impostos pela PROAES. Por este motivo, observa-se que benefícios foram 

destinados a estudantes com renda per capita superior a 1,5 salários mínimos foram 

contemplados com benefício, mesmo quando da existência de outros estudantes com rendas 

inferiores. 

 

Gráfico 21 - Distribuição de benefícios em relação à renda per capita (avaliada) do 
requerente – 2013 a 2017 

                                                 
18 Não são considerados, para fins do cálculo de renda per capita, os valores percebidos a título dos programas de 
transferência condicionada de renda, implementados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. 
19Para fins do cálculo de renda per capita, entende-se como família, a unidade nuclear composta por uma ou mais 
pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas 
atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

 

Quando verificada as rendas per capita médias dos alunos solicitantes e beneficiários, 

os números são ainda mais reveladores, reforçando a importância que a assistência estudantil 

possui para os que dela fazem uso.  

 

Gráfico 22 - Renda per capita média (apurada), considerando os benefícios concedidos no 
período de 2013 a 2017 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

O gráfico 22 demonstra que as bolsas e auxílios foram destinados aos estudantes com 

renda per capita média variando entre R$ 290,00 (em 2014) e R$ 361,68 (2015). 

Quando comparada a renda per capita média – considerando apenas às solicitações 

atendidas – com o salário mínimo vigente à época, percebe-se que todos os benefícios 

concedidos foram destinados a estudantes com renda per capita média inferior a 50% do 

salário mínimo.    

 

Gráfico 23 - Comparação entre a renda média per capita (apurada), considerando os 
benefícios concedidos, e o salário mínimo vigente à época (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 
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Gráfico 24- Renda média per capita (informada), considerando as solicitações não atendidas 
no período de 2013 a 2017.20 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

 

O gráfico 25 demonstra que as solicitações não atendidas foram realizadas por 

estudantes com renda per capita média variando entre R$ 430,25 (em 2013) e R$ 765,73 (em 

2017). A renda per capita média foi inferior a um salário mínimo em todos os anos do 

período analisado. 

Gráfico 25 - Comparação entre a renda média per capita (informada), relativa às solicitações 
não atendidas, e o salário mínimo vigente à época (2013 a 2017) 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

                                                 
20 Para o cálculo da média das rendas per capitas relacionadas às solicitações não atendidas, optou-se por fazer 
uso da renda per capita informada. A escolha desta última se deu pelo fato de que muitas solicitações não 
atendidas não tiveram as rendas apuradas, em virtude da falta de documentação comprobatória a ser entregue 
pelo requerente. 
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. 

A análise referente à renda per capita demonstra que, de fato, todos os estudantes 

contemplados com os benefícios da assistência estudantil estavam em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Entretanto, o inverso não é verdadeiro, pois nem todos os 

vulneráveis foram atendidos, demonstrando a existência de uma lacuna na cobertura. 

Quando verificado o recebimento - de auxílios governamentais e demais programas de 

transferência condicionados de renda implementados pelo governo federal, estados e 

municípios (excetuando-se os auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS) 

- por parte de algum membro da família do estudante, os dados demonstraram que em todos 

os anos do período analisado houve solicitações realizadas e benefícios distribuídos por e para 

alunos cujas famílias encontram-se nesta situação. Os dados mais representativos são do ano 

de 2013, quando 757 (13%) das solicitações e 121 benefícios (6%) foram requeridos por e 

destinados para os estudantes cujas famílias se beneficiam desses programas governamentais. 

Quando considerado o montante total no período de 2013 a 2017, verifica-se que estas 

porcentagens são de 6% e 7%, respectivamente. 

O recebimento de auxílios governamentais atesta a situação de vulnerabilidade 

socioeconômica das famílias que deles usufruem. Neste sentindo, era de se esperar que todos 

os estudantes pertencentes a famílias nesta situação fossem beneficiados pela assistência 

estudantil. A prática mostra que isso não acontece. Diversos são os estudantes beneficiados 

pelo governo que não foram contemplados com assistência estudantil, em virtude, 

principalmente, do limite dos recursos destinados a este fim. Outra possível razão pode estar 

relacionada às regras definidas para o processo de seleção dos estudantes a serem 

contemplados com a assistência estudantil. A seleção considera uma série de indicadores, 

além da renda, sem contar os demais requisitos que o estudante deve cumprir para ser 

considerado apto a receber os benefícios.    

O percentual de alunos cujas famílias são beneficiárias de programas governamentais 

aparenta uma baixa representatividade no montante total de estudantes que se candidataram à 

assistência estudantil. Porém, quando analisados os dados absolutos, percebe-se que centenas 

de estudantes oriundos de famílias dependentes de auxílios governamentais conquistaram o 

acesso ao ensino superior na UFF e estão tentando prosseguir com seus cursos com a ajuda da 

assistência estudantil.   

 

Gráfico 26 - Distribuição de benefícios, considerando o recebimento de auxílio 
governamental por parte de algum membro da família do estudante requerente (2013 a 2017) 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

 

 

6.3.2 Análise da Cobertura: reflexões sobre abrangência e efetividade 

 

Para compreender a eficácia e a eficiência, bem como os interesses dos envolvidos e 

as possíveis controvérsias de uma política pública é extremamente importante o 

acompanhamento de sua implementação. O conhecimento adquirido ao fazê-lo favorece 

mudanças na definição do problema a ser tratado e/ou (re)ordenação dos critérios inicialmente 

estabelecidos, a fim de que se cumpram os objetivos esperados pela política em prática.   

Esta seção dedica-se a analisar a existência de desigualdades entre a oferta e a 

demanda da assistência estudantil na UFF e os possíveis impactos decorrentes das 

(des)proporções observadas. Além disso, serão feitas algumas reflexões e questionamentos 

sobre a forma como a política vem sendo desenvolvida na Universidade. 

Conforme já mencionado, a Lei das Cotas está mudando o perfil das universidades ao 

contribuir no desenvolvimento de oportunidades igualitárias entre as distintas classes da 

sociedade. A UFF, assim como as demais IFES, passou a ofertar e matricular alunos 

provenientes das ações afirmativas desde 2013, recebendo, por meio destas, alunos 

considerados público-alvo do PNAES. A implantação da lei das Cotas na UFF aconteceu de 

forma progressiva, atingindo a totalidade no ano de 2016. Todas as vagas destinadas às cotas 

são para estudantes provenientes do ensino médio público, e metade destas é destinada a 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  
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Tabela 6 - Distribuição de novas vagas na UFF por modalidade de ingresso (2013 a 
2017) 

Novas vagas por Modalidade* 
Ano  AC / A0  L1 L2 L3 /L5 L4 / L6 A1 L9 L10 L13 L14 Total  
2013  7058 177 496 113 449 799 - - - - 9092 
2014 6165 459 744 400 738 689 - - - - 9249 
2015  5603 734 1079 690 995 - - - - - 9101 
2016  4556 1022 1358 959 1313 - - - - - 9208 
2017  4984 1116 1483 1048 1434 - 107 142 96 131 10064 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados divulgados pela COSEAC21/UFF 

 

Quadro 6- Legenda* da Tabela Y: 

AC / A0 Ampla Concorrência 

L1 
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei 
nº 12.711/2012). 

L2 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta 
per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L3 / L5 
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 
12.711/2012). 

L4 / L6 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da 
renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L9 
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L10 
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L13 
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L14 
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

A1 
Candidatos que cursaram todo o ensino médio em estabelecimento da rede pública 
estadual ou municipal de qualquer unidade da federação, excluídos os colégios 
federais, universitários, militares e de aplicação. 

Fonte: COSEAC/ UFF 

 

Gráfico 27-Crescimento da oferta de novas vagas de ação afirmativa na UFF (2013 a 

2017) 

                                                 
21 Disponível em: http://www.coseac.uff.br/vestibular.htm 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da COSEAC/UFF 

 

Em cinco anos houve um aumento de aproximadamente 173% do número total de 

novas vagas destinadas às cotas, considerando todas as modalidades. Quando analisada 

apenas a oferta de novas vagas destinadas aos estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica (L1, L2, L9 e L10), percebe-se que o aumento foi de 323%. O aumento das 

vagas destinadas às ações afirmativas tem promovido a expressiva ampliação do público alvo 

do PNAES nas universidades públicas. Por este motivo, os quantitativos de alunos que 

ingressaram através das ações afirmativas serão considerados na análise da cobertura dos 

programas voltados para a assistência estudantil. 

A análise da cobertura da assistência estudantil pode ser realizada a partir de diversas 

perspectivas. A relação benefícios solicitados x benefícios concedidos demonstra uma 

incapacidade da PROAES em atender a demanda. 

 

Gráfico 28 - Comparação entre total de benefícios solicitados e os benefícios concedidos, por 
ano 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da 

PROAES 

 

Em 2013 apenas 33,6%, aproximadamente, das solicitações realizadas foram 

atendidas; em 2014 esse quantitativo foi de aproximadamente 29,3%; 26,6% em 2015; 23,3% 

em 2016; e, 28,1% em 2017. 

Considerando o montante total de pedidos realizado no período de 2013 a 2017, 

percebe-se que apenas, aproximadamente, 28% destes foram atendidos. 

 
Gráfico 29 - Comparação entre o quantitativo total de benefícios solicitados e benefícios 
concedidos no período de 2013 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

 

A disparidade existente entre os pedidos realizados e pedidos concedidos demonstra 

um gap na cobertura, ao não abranger um quantitativo de alunos que afirmam ter, ao solicitar 

um benefício, dificuldades financeiras para se manter na universidade.  
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A análise da renda per capita deixa claro que muitos dos benefícios não concedidos se 

referem a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada.  

Considerando apenas os pedidos realizados por estudantes com rendas per capitas apuradas 

de até 1,5 salários mínimos, ou seja, rendas que foram atestadas pelas PROAES, percebe-se 

que mais de 15.653 solicitações não foram atendidas, deixando de fora estudantes que 

comprovadamente precisam do apoio financeiro para permanecerem na universidade. Este 

quantitativo é ainda maior, totalizando 27.974, se considerada as rendas per capitas 

informadas.  

 

Gráfico 30 - Quantidade de pedidos não atendidos realizados por estudantes com rendas per 
capitas apuradas de até um salário mínimo e meio (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

Gráfico 31 - Quantidade de pedidos não atendidos realizados por estudantes com rendas per 
capitas informadas de até um salário mínimo e meio (2013 – 2017)22 

                                                 
22 Como existe um número expressivo de pedidos de benefícios, cujas rendas não chegaram a ser 

apuradas pela PROAES em virtude de falta de documentação comprobatória, este gráfico torna-se relevantes ao 
abranger este quantitativo. 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

Considerando, ainda, as rendas per capitas apuradas de até 1,5 salários mínimos, a 

faixa de variação (mínimo e máximo) entre elas ocorreu da seguinte forma: 

 
Tabela 7 - Variação entre as rendas mínimas e máximas, considerando apenas as rendas per 
capitas apuradas de até 1,5 salários mínimos (2013 a 2017) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Menor renda per capita 

apurada, considerando as 

rendas de até 1,5 salários 

Sem renda 

(R$0,00) 

Sem renda 

(R$0,00) 

Sem renda 

(R$0,00) 

Sem renda 

(R$0,00) 

Sem renda 

(R$0,00) 

Maior renda per capita 

apurada, considerando as 

rendas de até 1,5 salários 

mínimos vigentes no ano. R$1016,67  R$1.086,00 R$1181,88 R$1320,00 R$1.403,34 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 
 

A finitude dos benefícios é a principal razão para que um estudante em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica comprovada não seja contemplado com o benefício para o 

qual se candidatou. Entretanto, muitos alunos não contemplados assim o foram em virtude do 

descumprimento dos requisitos impostos em edital ou do abando do processo de seleção, que  

poderia os levar à condição de beneficiário.  

É de se esperar que alunos, presentes na variação de renda informada na tabela 7, 

enfrentem dificuldades em cumprir os requisitos impostos para o recebimento dos benefícios, 
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como, por exemplo, conseguir estar inscrito em no mínimo quatro disciplinas, já que a 

frequência nas aulas gera custo ao estudante. As desistências durante o processo seletivo 

também podem estar associadas às variações de renda apresentadas no quadro acima. 

Diversos são os pedidos que não chegam a ser avaliados pelas(os) assistentes sociais, em 

virtude da falta de documentação comprobatória a ser entregue pelo estudante requerente. 

Levantar a documentação exigida gera custos ao aluno (fotocópias, impressões, gastos com 

passagens, etc), o que para muitos pode ser um impedimento para o recolhimento deste 

material, contribuindo consequentemente para que o aluno perca a chance de ser beneficiado. 

O gráfico abaixo demonstra o quantitativo de inscrições que não chegaram a ser avaliadas 

pela PROAES. 

 

Gráfico 32 - Solicitações avaliadas e não avaliadas pela PROAES (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES. 

 

Os dados demonstram que considerando o montante total de solicitações realizadas no 

período, 11.100 (aproximadamente 29% do total de solicitações feitas) não chegaram a ser 

avaliadas pela PROAES, em virtude da descontinuidade do processo seletivo por parte dos 

alunos requerentes.  

De acordo com o Art.5° do Decreto que dispõe sobre o PNAES, deverão ser atendidos 

prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio (BRASIL, 2010).  

Ao considerar apenas os discentes que possuem obrigatoriamente o perfil 

socioeconômico exigido pelo PNAES e pela PROAES para recebimento de bolsas e auxílios 

4.330
5.857 5.940 5.847 5.221

1482

1790 1968 2825
3035

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2013 2014 2015 2016 2017

Solicitações não avaliadas

Solicitações avaliadas



102 
 
– àqueles que ingressaram pelas ações afirmativas de renda (L1, L2, L9 e L10) – percebe-se 

que o quantitativo de benefícios concedidos pela assistência estudantil da universidade não 

acompanhou o crescimento apresentado pelos alunos matriculados oriundos de um núcleo 

familiar de baixa renda. 

 

Gráfico 33 - Total de alunos inscritos, que ao ingressarem fizeram uso das cotas de renda x 
Total de benefícios distribuídos, por ano (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados dos sistemas SISBOL/PROAES e IDUFF/PROGRAD 

 

De 2013 a 2017, o número de estudante inscritos, que ao ingressarem fizeram uso das 

cotas da renda, aumentou em aproximadamente 990%. Se considerado apenas o ano de 2017, 

percebe-se que os benefícios concedidos representam 26% dos alunos inscritos. Também é 

possível aferir pelo gráfico, que a taxa anual de crescimento dos alunos cotistas de renda foi 

de 2000 alunos/ano, enquanto os benefícios se mantiveram praticamente constantes nesse 

período. 

Se levado em consideração, além dos alunos cotistas de renda, os cotistas das demais 

modalidades, a desigualdade em termos de público-alvo e distribuição de benefícios fica ainda 

mais acentuada. Observando o gráfico 34, verifica-se que, apesar do total de alunos cotistas 

inscritos - de todas as modalidades - corresponder, no ano de 2017, a 750% dos alunos 

inscritos no ano de 2013, ou seja, um crescimento de 650%; a taxa de crescimento anual 

destes alunos foi de 3960 alunos/ano, quase duas vezes maior quando comparada a taxa de 

crescimento dos alunos cotistas de renda. 
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Gráfico 34 - Total de alunos inscritos, que ao ingressarem fizeram uso de cotas x Total de 
benefícios distribuídos, por ano (2013 a 2017) 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados dos sistemas SISBOL/PROAES e IDUFF/PROGRAD 

 

Entretanto, o entendimento da PROAES acerca do perfil socioeconômico exigido para 

o recebimento de bolsas é que o aluno se encontre em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. Ser estudante proveniente da rede básica de ensino público não é condição 

suficiente para que o aluno receba o benefício. A focalização da assistência estudantil nos 

alunos que apresentam rendas mais baixas acontece em virtude da desproporção existente 

entre os recursos destinados para tal finalidade e o número de solicitações realizadas. A 

(super)focalização de uma política costuma ser tanto maior quanto menores são recursos 

destinados a ela. 

Quando analisada a taxa de cobertura por modalidade de benefícios, percebe-se que o 

benefício que apresentou a maior taxa foi o Programa Apoio aos Estudantes com Deficiência, 

tendo 50% das suas solicitações atendidas. O benefício que apresentou a menor taxa de 

cobertura foi o Apoio Transporte, com apenas 12% de suas solicitações atendidas. Essas taxas 

demonstram como a assistência estudantil, apesar de ter apresentado avanços quando 

analisada a sua trajetória dentro da Universidade, ainda precisa ser ampliada para que as 

necessidades dos alunos demandantes possam ser atendidas. 
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Tabela 8– Quantidade de benefícios solicitados, concedidos e não concedidos por 
modalidade, no período de 2013 a 2017 

Benefícios (nomenclatura)  

Benefícios 
Solicitados 
(total) 

Benefícios 
concedidos 

Benefícios 
não 
concedidos 

Taxa de 
Cobertura 

Auxílio Creche 450 167 283 37% 
Auxílio Moradia 5342 1057 4285 20% 
Auxílio Saúde 928 156 772 17% 
Apoio Transporte 5236 636 4600 12% 
Bolsa Acolhimento p/ estudantes 
Ingressantes 8535 2278 6257 27% 
Auxílio Alimentação para Estudantes dos 
Campi em Expansão 4928 1181 3747 24% 
Apoio aos Estudantes com Deficiência 254 128 126 50% 
Bolsa Desenvolvimento Acadêmico 12589 4257 8332 34% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

Conforme abordado anteriormente, a UFF é uma universidade descentralizada, 

presente em nove municípios do Estado do Rio de Janeiro, além de possuir uma instalação em 

Oriximiná no Pará. Ao analisar os quantitativos de benefícios, por municípios onde a UFF se 

encontra presente ofertando cursos presenciais de graduação, percebe-se que a maioria das 

bolsas e auxílios solicitados e concedidos, está concentrada, em termos absolutos, na cidade 

sede Niterói. Entretanto, em termos proporcionais (benefícios x alunos inscritos), verifica-se 

que os alunos do município de Santo Antônio de Pádua são os que mais demandam e os que 

mais se favorecem dos benefícios da assistência estudantil. No período em análise, as 

solicitações realizadas por Santo Antônio de Pádua correspondem a 84% dos alunos lá 

inscritos; e, os benefícios destinados a este município correspondem a 28% dos alunos 

inscrito nesta localidade. 

 

Tabela 9- Total de alunos inscritos, benefícios solicitados e benefícios concedidos por 
localidade (2013 a 2017) 

Localidade 
Alunos 

Inscritos 
Benefícios 
solicitados 

Benefícios 
concedidos 

% Benefícios 
solicitados 

x Aluno 

% Benefícios 
concedidos 

x Aluno 
Angra dos Reis 2974 887 200 30% 7% 
Campos do 
Goytacazes 18018 7545 2798 42% 16% 
Itaperuna 282 71 20 25% 7% 
Macaé 8129 624 106 8% 1% 
Niterói 210316 16414 4202 8% 2% 
Nova Friburgo 5444 1554 406 29% 7% 
Petrópolis 500 130 17 26% 3% 
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Rio das Ostras  13225 2476 527 19% 4% 
Santo Antônio 
de Pádua 5413 4525 1499 84% 28% 
Volta Redonda 31813 4386 967 14% 3% 
Outros23 323 119 29 37% 9% 
Sem 
informação - 14 0 - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados IDUFF/PROGRAD 

 

Ao analisar o período de vigência das modalidades dos benefícios ofertados pela 

PROAES, percebem-se variações na duração do benefício quando considerados a modalidade 

do benefício e o seu ano de oferta (edital). As distintas modalidades de benefício costumam 

apresentar períodos vigentes também distintos, mas o que também se observa é que a variação 

da duração da vigência também acontece para uma mesma modalidade. O auxilio creche - 

edital de 2014, por exemplo, teve uma vigência total de quatro meses. Este mesmo auxílio, 

edital 2015, teve uma vigência total de dez meses. 

O gráfico abaixo mostra o período médio de vigência (em meses) dos benefícios, por 

ano. 

 

Gráfico 35 - Vigência média, em meses, dos benefícios ofertados, por ano (2013 a 2017) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Sistema de Bolsas (SISBOL) da PROAES 

 

O gráfico demonstra que a vigência média dos benefícios ofertados variou entre 4,9 

meses (em 2017) e 8,6 meses (em 2014). Percebe-se assim, que estudantes já financeiramente 

                                                 
23 Outros: referem-se aos municípios de Miracema e Quissamã, que no passado abrigaram instalações da UFF, e, 
atualmente, não mais abrigam.  
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carentes não podem vir a contar com o recebimento dos benefícios durante todo o ano 

acadêmico. Os maiores tempos de cobertura aconteceram nos anos de 2014 e 2016, com os 

estudantes recebendo os benefícios por um período médio de aproximadamente nove meses.  

Nos anos de 2013 e 2015, os alunos receberam benefícios por um período médio de 

aproximadamente seis meses. Em 2017, o período médio de vigência das bolsas foi ainda 

menor, de aproximadamente cinco meses. 

Quando analisado os períodos iniciais e finais relativos à vigência das modalidades 

dos benefícios ofertados, verifica-se a inexistência de uma continuidade, sem rupturas, entre a 

vigência final de um benefício e a inicial do próximo. Assim, finalizada a vigência de um 

benefício, o estudante que dele fazia uso, pode chegar a ficar meses desamparado até começar 

a recebê-lo novamente, caso seja contemplado.  

Ao analisar o total dos recursos PNAES na UFF destinados aos auxílios financeiros a 

estudantes, observa-se um aumento deste quantitativo em 245% no período de 2010 a 2014.  

De 2014 a 2017 percebe-se uma redução aproximadamente de 16% dos recursos 

destinados a esta finalidade; neste mesmo período o número de estudantes inscritos, que ao 

ingressarem fizerem uso da cota de renda, aumento em 280%.  

 

Gráfico 36 - Recursos orçamentários do PNAES para a UFF, destinados aos auxílios 
financeiros a estudantes (2010 a 2017) 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Tesouro Gerencial fornecidos pela AT/CUR24-

UFF. 

 

                                                 
24AT/CUR: Auditoria Técnica da UFF. 
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A controvérsia observada é que os recursos começam a decair mesmo com o aumento 

do público alvo da referida política. O ano de 2013 marca o início das ações afirmativas na 

UFF. Desde então, o quantitativo inscritos provenientes das ações afirmativas de renda - 

público alvo do PNAES - só vem aumentando. Os recursos orçamentários destinados ao 

programa não estão acompanhando o aumento da demanda.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a analisar o Programa Nacional de Assistência Estudantil, 

essencial para a permanência do novo alunado, de baixa renda, que passa a ingressar no 

ensino superior federal, redesenhando o perfil das universidades públicas e descaracterizando 

o caráter elitista predominante nas IFES até o início dos anos 2000. Para tanto, buscou-se 

aprofundar o entendimento sobre políticas públicas, a compreensão sociológica das barreiras 

que dificultam a democratização do ensino superior e o contexto de criação e implementação 

do programa em âmbito nacional, como também na ponta da implementação, tendo como 

estudo de caso a Universidade Federal Fluminense. 

Na breve trajetória histórica aqui remontada, foi possível perceber que a intensificação 

do processo de democratização do ensino superior público iniciou-se nos anos de 2000, mais 

especificamente em 2003, com a chegada de Lula da Silva na Presidência da República. As 

políticas estudantis desenvolvidas em seu governo, com continuidade no governo Dilma 

Rousseff, visaram o fortalecimento do ensino superior público, gratuito e de qualidade, que 

havia sido sucateado na década anterior. A década de 90 foi marcada pela reconfiguração do 

papel do Estado, a partir da desresponsabilização deste na condução de políticas públicas 

voltadas aos serviços que poderiam ser ofertados pelo mercado, concedendo à iniciativa 

privada o protagonismo na condução das políticas de educação voltadas ao ensino superior no 

Brasil. 

De acordo com Dubet (2015), a genuína democratização do ensino superior acontece 

quando todas as categorias sociais se beneficiam da mesma forma neste processo. O que os 

dados do presente estudo revelam é que a ampliação do acesso vem sendo conquistada, 

permitindo o ingresso dos grupos mais desprovidos em termos de direitos sociais nas 

universidades públicas. Na UFF, a ampliação do número de estudantes oriundos da rede 

pública de ensino básico, estudantes do sexo feminino, estudantes vulneráveis 

socioeconomicamente e estudantes negros e pardos é uma realidade. O ingresso destes grupos 

é resultado do conjunto de políticas colocadas em práticas pelos últimos governos, com 

destaque especial para o REUNI e para a Lei das Cotas. Entretanto, a permanência destes 

grupos depende de políticas específicas voltadas para esta finalidade; e o que a prática tem 

demonstrado é que apesar de existirem, tais políticas não são suficientemente abrangentes. 

Neste sentido não se pode afirmar que o ensino superior encontra-se democratizado.      

   Conforme afirma Dubet (2012), o sistema de ensino encontra-se fortemente induzido 

pelo modelo da igualdade de oportunidades, onde o mérito é atribuído ao esforço individual e 
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por este motivo, os alunos precisam se agarrar às oportunidades de ingresso que lhes são 

oferecidas. Contudo, é notório que a igualdade de oferta não suprime as desigualdades 

vinculadas à origem dos estudantes. Portanto, para que a igualdade de oportunidades seja 

possibilitada, é necessário conceder mais aos que menos possuem, através de medidas 

específicas de apoio escolar, direcionadas aos estudantes mais desprovidos 

socioeconomicamente. É por este motivo que a assistência estudantil se mostra extremamente 

relevante, pois ela contribui para que o projeto maior de igualdade de oportunidades 

acadêmicas possa ser, de fato, consolidado. 

Na UFF, a ampliação da assistência estudantil ganhou força e amplitude com a criação 

da PROAES, motivada pelo PNAES. O programa nacional de assistência estudantil foi um 

projeto criado em consonância com o REUNI, que também previa em suas metas minimizar a 

retenção e evasão acadêmica. Dentre os atores sociais envolvidos no engendramento do 

PNAES merecem destaque o FONAPRACE e os movimentos estudantis, reforçando a 

importância do papel dos atores sociais na construção de uma solução para sanar um 

problema social.  

A Lei das Cotas, promulgada em 2012, é uma das medidas legislativas responsáveis 

pelo processo de transformação do perfil dos estudantes, graças às reservas de vagas 

destinadas aos estudantes do ensino médio da esfera pública de ensino. Pode-se dizer assim 

que essa lei é a principal causadora do expressivo aumento do público alvo do PNAES nas 

universidades públicas. Sendo políticas públicas complementares, em um cenário ideal, os 

provenientes das ações afirmativas, ao ingressarem na Universidade, deveriam começar a 

receber suporte financeiro e o apoio pedagógico que precisam para percorrerem suas 

trajetórias universitárias e concluírem seus cursos. A certeza de um suporte financeiro e 

pedagógico durante toda a graduação favorece a ampliação da liberdade dos alunos para que 

eles possam realizar melhores escolhas e não escolhas condicionadas por sua situação social. 

A lei das cotas contribui para que o objetivo de democratizar o acesso ao ensino 

superior público se cumpra. Entretanto, a garantia do acesso não é suficiente para a 

democratização genuína do ensino superior. Favorecer o ingresso é apenas um passo para a 

concretização deste objetivo. A permanência dos grupos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica na universidade torna-se um grande obstáculo, principalmente, aos que 

precisam se dedicar integralmente aos estudos, em virtude da elevada carga-horária de seus 

cursos e da distribuição desta nos distintos turnos, por exemplo. Até os que possuem 

atividades laborais são prejudicados, em virtude do menor tempo disponível para dedicar-se 

aos estudos, perdendo muitas vezes aulas, e se privando de participar de atividades de 
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pesquisa e extensão que ocorrem fora do horário das aulas, impossibilitando, assim, o 

aprendizado e as experiências acadêmicas que estas atividades poderiam agregar a esses 

estudantes. Tendo, muitas vezes, que optar entre estudo e trabalho, ou sem condições de 

arcarem com as despesas que a vida universitária os impõe (passagens, alimentação, material 

escolar, moradia, etc), muitos estudantes acabam por evadir da universidade, abandonando a 

oportunidade de adquirir um diploma universitário e por ele melhorar suas situações 

socioeconômicas.  

Por isso, assim como as ações afirmativas, a assistência estudantil se apresenta como 

um instrumento essencial na diminuição das desigualdades existente no ensino universitário, 

aumentando as possibilidades de permanência dos estudantes carentes na universidade, 

através do suporte financeiro e social que estes demandam.    

Sendo a responsável pela assistência estudantil na UFF, a PROAES possui a 

incumbência de atender aos alunos com perfil socioeconômico exigido, que vem aumentando 

consideravelmente em virtude, principalmente, das ações afirmativas. 

 Entretanto, o que os dados demonstram é que os recursos destinados a assistência 

estudantil não têm conseguido acompanhar o aumento expressivo do seu público-alvo, 

demonstrando um gap na cobertura. Entre 2013 e 2018, apenas 28% das solicitações por 

benefícios foram atendidas.  Quando comparados o crescimento do número de estudantes de 

baixa renda, provenientes das ações afirmativas, com a oferta dos benefícios, observa-se uma 

crescente desigualdade entre oferta e demanda.   

A análise de dados também evidencia a existência de uma estratificação horizontal no 

ensino superior, demonstrando que as desigualdades sociais se repercutem dentro do sistema 

superior de ensino. Voltando-se os olhares para dentro do ensino superior, tendo a UFF como 

objeto de estudo, percebe-se que as mulheres, os estudantes oriundos do ensino médio 

público, os economicamente vulneráveis e os negros em conjunto com os pardos, apesar de 

estarem conquistando o acesso, são os grupos que mais enfrentam dificuldades financeiras 

para se manter na Universidade. Analisando as escolhas das carreiras, percebe-se também que 

os grupos menos favorecidos em termos de renda se concentram, em sua maioria, nos cursos 

cujas carreiras são menos prestigiosas. 

 Considerando os resultados do levantamento dos benefícios concedidos no período de 

2013 a 2017, pode-se afirmar, resumidamente, que 73% destes foram destinados aos 

estudantes do sexo feminino; 43% aos que possuem entre 18 e 24 anos; 41% aos brancos, 

seguidos de 35% aos pardos e 21% aos negros. Considerando a origem dos assistidos, 

verifica-se que a grande maioria foi destinada a estudantes da região Sudeste, em especial os 
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fluminenses (87%), mesmo quando da existência de alunos provenientes de outras regiões. A 

análise da trajetória escolar demonstra que os benefícios foram destinados em sua maioria aos 

estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública (85%), aos que não cursaram pré-

vestibular (59%) e aos que não possuem formação técnico (72%). Ao analisar a situação em 

relação ao emprego, observa-se que a destinação dos benefícios foi, em sua maioria, para os 

estudantes que nunca trabalharam (47%), seguidos dos estudantes desempregados (38%). A 

situação dos pais em relação ao trabalho demonstra que os estudantes, cujas mães estão em 

situação de desemprego, são os mais beneficiados pelo programa (43%). Em relação à 

situação de trabalho dos pais, verifica-se que 25% dos benefícios são destinados aos filhos 

daqueles que trabalham por conta própria, sendo este o percentual mais expressivo da 

categoria. Levando em consideração a situação do imóvel, sabe-se que 42% das concessões 

foram realizadas a estudantes que residem em imóvel próprio, seguidos dos que moram de 

aluguel e em imóvel cedido (20%); e, quando analisada a renda, verifica-se que praticamente 

100% dos benefícios foram concedidos a estudantes que apresentam renda per capita de até 

um salário mínimo e meio. Quando verificada a concessões de benefícios por localidade de 

instalações da UFF, percebe-se que, apesar de Niterói concentrar o maior quantitativo de 

beneficiários em números absolutos, é o município de Santo de Pádua que apresenta maior 

demanda em termos proporcionais ao número de alunos. O quantitativo de solicitações 

realizadas neste município equivale a, aproximadamente, 84% dos alunos lá inscritos. 

 Uma observação relevante apontada foi o fato da duração média do período de 

vigência dos benefícios não acompanhar o ano acadêmico. Esta situação pode ocasionar um 

estado de insegurança por parte do aluno beneficiário, ao saber que ficará descoberto durante 

uma parte do período letivo. Outro fator capaz de gerar insegurança semelhante é a recorrente 

descontinuidade existente entre o final da vigência de um benefício e o início da vigência do 

próximo.  Assim, no âmbito da UFF, alguns ajustes na implementação do programa poderiam 

ser realizados buscando cobrir os alunos durante todo período letivo, como também visando 

compreender os entraves que atualmente impedem a continuidade da oferta, sem lacunas, 

entre as vigências finais de um benefício e iniciais do próximo.  

Ainda com um olhar crítico e considerando a baixa renda per capita apresentada pelos 

alunos demandantes, incluindo, inclusive, alunos cujas famílias encontram-se totalmente 

desprovidas de renda, percebe-se que os requisitos impostos em edital podem ser difíceis de 

serem cumpridos, como também o levantamento da documentação comprobatória pode ser de 

difícil realização por partes destes alunos, impedindo-os, assim, de chegarem a condição de 

beneficiários. Considerando que estes estudantes necessitam de recursos para se manter na 
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Universidade, mesmo que a PROAES conseguisse atender financeiramente a todos os alunos 

classificados pelo Edital, o modelo pode ser considerado injusto ao não se sensibilizar com as 

dificuldades pedagógicas e financeiras vivenciados pelo estudante em condições 

socioeconômicas ainda mais desfavoráveis. Esta situação reforça a visão de Dubet (2015) 

sobre a inexistência de uma norma de equidade totalmente justa. É importante que PROAES 

busque compreender as dificuldades que levam um grande percentual de alunos a não 

prosseguirem com processo de seleção ao não entregarem a documentação comprobatória 

exigida, e se necessário, modificar os critérios de elegibilidade atualmente utilizados.       

O financiamento limitado e insuficiente, característico da política da assistência 

estudantil no período estudado, demonstra uma descaracterização da educação como direito 

universal. As disparidades apresentadas nos indicadores de cobertura analisados neste estudo 

demonstram a necessidade de revisão das propostas de investimentos no âmbito do PNAES. 

A diminuição no financiamento do ensino superior pode ser reflexo das políticas de 

austeridades impostas pela atual gestão do presidente Michel Temer. Esta involução no 

financiamento da educação pode causar o sucateamento das instituições, com retrocesso das 

conquistas já alcançadas. Se os recursos não forem revistos, os estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica tenderão a evadir, propiciando o retorno do perfil elitista e 

excludente no ensino superior. 

Por fim, além do aprimoramento das políticas já colocadas em prática visando a 

democratização do ensino superior, faz-se necessário, em uma sociedade desigual como a 

brasileira, pensar em políticas que promovam a igualdade de posições, aproximando as 

condições de vida entre as diferentes classes sociais.  

Apesar de este estudo apresentar um panorama geral sobre a implementação da 

assistência estudantil no âmbito da UFF, ele não é conclusivo. Sugere-se, como 

desdobramento desta pesquisa, analisar os discursos dos próprios estudantes e dos gestores e 

demais funcionários da UFF, especificamente os da PROAES, a fim de compreender seus 

entendimentos sobre a temática. 
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