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RESUMO  
 

O presente trabalho apresenta reflexões sobre a relação do acesso e a permanência 

do estudante universitário na universidade pública. Propõe-se a apresentar as 

Políticas Públicas como garantidoras de direitos com destaque para a Política de 

Assistência Estudantil, como ferramenta de permanência e inclusão de alunos na 

universidade. Tem como eixo teórico a perspectiva crítico-dialético para sua 

elaboração. Este trabalho apresenta a discussão das políticas implementadas para 

ampliar o acesso do jovem à universidade, principalmente a partir do governo Lula, 

que trouxe a uma nova reflexão sobre a Reforma Universitária. Dentre elas 

destacamos, as políticas de Ação Afirmativa, o PROUNI e o REUNI, como 

importantes programas de democratização desse acesso e a PNAES como política 

de apoio a permanência estudantil, e que busca para além do acesso, o pleno 

desenvolvimento acadêmico. O trabalho abordará as problemáticas sociais, físicas e 

psicológicas de adaptação encontradas pelo estudante ao ingressar na 

universidade, fatores esses de extrema relevância ao se pensar o êxito acadêmico e 

a interferência no seu processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Política Nacional de Assistência Estudantil. Estudante universitário. 

Assistência estudantil. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente Trabalho intitulado “O Estudante Universitário no Contexto da 

Política de Assistência Estudantil: do acesso a permanência” tem como objetivo 

principal analisar as formas de acesso do estudante na universidade pública e os 

respectivos programas que o mantém dentro da Universidade em especial da 

Política de Assistência Estudantil. 

O tema em questão se originou devido à experiência de estágio na CAES 

Coordenação de Assistência Estudantil na Universidade Federal Fluminense- UFF 

no pólo de Campos dos Goytacazes/RJ no período de 07/10/2013 até 12/12/20141, 

onde se pode observar algumas demandas trazidas pelos estudantes, 

principalmente no que se refere às questões relacionadas as formas de 

permanência na universidade, o que suscitou a necessidade de investigação e 

discussão sobre o tema.  

 A relevância deste estudo se dá na medida em que vai tratar de uma temática 

pouco explorada ainda por autores. Portanto, tem o intuito de contribuir para a 

ampliação e o aprofundamento do debate acerca do tema, na tentativa de construir 

um novo olhar para essa discussão, contribuindo na diminuição de repetências e 

evasão nas universidades. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

aplicação de questionário. A pesquisa bibliográfica tem por definição o levantamento 

e a seleção de textos sobre a temática a ser trabalhada. Sua importância está no 

fato de oportunizar ao pesquisador o contato direto com todo material já publicado 

sobre o assunto, direcionando e complementando nossas argumentações ao longo 

da construção dos dois capítulos propostos.  

Na pesquisa documental foi utilizado o projeto (NAI) Núcleo Atenção Integral 

ao Estudante da (CAES) Coordenação de Assistência Estudantil, que tem como 

objetivo geral “contribuir para a qualidade da formação universitária, favorecendo o 

acesso aos programas de assistência estudantil, bem como para efetivação de 

acesso a direitos sociais e de saúde”; foram utilizados também diários de campo e 
                                                
1 Estágio realizado no setor da (CAES) Coordenação de Assistência Estudantil na Universidade Federal 
Fluminense- UFF no pólo de Campos dos Goytacazes/RJ no período de 07/10/2013 até 12/12/2014, onde 
recebeu as primeiras estagiárias Relaine da Silva Pereira e Luciláisa da Conceição de Souza Pessanha. 
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relatórios de atividade confeccionados durante o período de estágio.  A aplicação de 

questionário foi necessária para obter informações sobre a expansão da 

UFF/Campos e a implementação da Coordenação de Assistência Estudantil e 

Coordenação de Seleção Acadêmica/COSEAC. Este questionário foi encaminhado 

para a professora Leda Regina de Barros Silva, da Universidade Federal 

Fluminense/ Campos, responsável pela vice-direção do (ESR) Instituto de Ciências 

da Sociedade e Desenvolvimento Regional, no período de 2008 a 2011, que trouxe 

todas as informações necessárias para complementar a compreensão da historia da 

assistência estudantil na UFF e o processo de expansão do polo Campos.  

Para isso, serviram de base para as nossas análises autores como: Adilson 

Pereira dos Santos, Eustaquio Amazonas de Cerqueira; Simone Gomes Costa; Ana 

Paula Leite Nascimento; Afrânio Mendes Catani, Ana Paula Hey e Renato de Sousa 

Porto Gilioli; Ana Paula Soares e Leandro Almeida; Marilda Iamamoto e Maria Lucia 

Silva Barroco e Sylvia Helena Terra.  

O eixo teórico escolhido para subsidiar nossas reflexões durante este trabalho 

foi à teoria marxista a partir da sua perspectiva crítico-dialética que nos proporcionou 

através de suas categorias analíticas uma melhor e mais profunda análise. Desse 

modo, a sistematização e análise das informações contidas nesse trabalho foram 

divididas em dois capítulos.  

No capítulo 1 serão apresentadas reflexões a cerca da Reforma Universitária 

implementada no Governo Lula e as discussões que permearam a Reforma em 

busca da reestruturação e do desenvolvimento da educação superior pública, que 

tinham o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, contemplando assim 

as políticas públicas de Ação Afirmativa, o (PROUNI) Programa Universidade Para 

Todos, o (REUNI) Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais como programas de democratização desse acesso e a 

(PNAES) Política Nacional de Assistência como política de apoio a permanência 

estudantil.  O Item 1.2 será marcado pela discussão sobre a inserção do estudante 

na universidade e todas as problemáticas que perpassam sua vida acadêmica, 

assim como as questões relacionadas à saúde, tanto física, como mental e 

emocional dos estudantes e as dificuldades que se colocam no campo social. 

 O capítulo 2 realizará um breve histórico da Universidade Federal Fluminense 

no polo de Campos dos Goytacazes e a implementação da Coordenação de 

Assistência Estudantil. A expansão realizada por esta universidade em 2004 trouxe 
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um  aumento significativo de alunos para os novos cursos, o que fez com que esta 

identificasse a necessidade de prestar assistência aos universitários, a fim de 

promover meios de permanência e desenvolvimento acadêmico. O Item 2.1 

apresentará reflexões sobre o trabalho do Serviço Social na Política de Educação e 

na Política de Assistência Estudantil buscando a melhor forma de enfrentamento das 

questões sociais trazidas pelos estudantes. O Item 2.2 abordará o trabalho do 

Assistente Social na Coordenação de Assistência Estudantil dando ênfase a 

experiência vivenciada no campo de estágio, bem como, o papel do Serviço Social 

nesse processo, na busca do respeito pelas diferenças de forma democrática e 

humanitária. 
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1 A REFORMA UNIVERSITÁRIA E POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL 
 

 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, por se 

apresentar como um governo popular democrático, fez com que as expectativas da 

sociedade fossem de um governo da mudança voltado para as lutas dos 

trabalhadores. 

Segundo Santos e Cerqueira (2009) uma das primeiras iniciativas desse 

governo foi à criação em Outubro de 2003 do Grupo de Trabalho Interministerial 

(GTI). Esse Grupo deveria “analisar a situação atual da educação superior no Brasil 

e apresentar um plano de ação de reestruturação, desenvolvimento e 

democratização das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES” (IBID). 

O GTI (2003) apresentou um relatório organizado em quatro partes 

 

 
em que a inicial apontou um conjunto de ações emergenciais para o 
enfrentamento dos questionamentos quanto à situação das universidades 
federais. Na segunda parte, o relatório discorreu sobre a premência da 
efetiva implantação da autonomia das IFES. A terceira se concentrou na 
defesa da necessidade de complementação de recursos e da garantia de 
gestação de um novo modelo em relação ao atual. A última parte apontou 
as etapas necessárias para a formulação e a implantação da Reforma 
Universitária brasileira (IBID). 

 

 

Ainda segundo Santos e Cerqueira (2009) neste mesmo ano de 2003, 

ocorreram outras iniciativas relacionadas ao ensino superior. Em agosto, foi 

organizado pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação 

(SESU/MEC), o Seminário “Universidade: por que e como reformar”. Em novembro, 

o Ministério da Educação com o importante apoio de alguns órgãos como: UNESCO, 

Banco Mundial e da Organização Não Governamental Internacional ORUS 

(Observatoire International des Réformes Universitaires) realizou o Seminário 

Internacional “Universidade XXI: novos caminhos para o ensino superior”. Diversos 

temas foram debatidos nos referidos eventos para que houvesse a redefinição de 

uma agenda para o ensino superior.  
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Os debates que ocorreram no ano de 2003, a partir dos seminários, 

reacenderam a discussão a cerca da ‘Reforma Universitária’, um tema que já vinha 

sendo debatido desde 1968, com a Lei nº 5.540, que no contexto de ditadura militar 

reorganizou o ensino superior. A partir de então discussões extremamente 

relevantes sobre a Reforma Universitária e o ensino superior começaram a surgir. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) elaborado pelo decênio 2001-

2010 estabeleceu a necessidade de aumentar as matrículas destinadas ao ensino 

superior de jovens entre 18 e 24 anos de 12% para 30% (Ministério da Educação, 

2014, p. 41). 

Uns dos grandes objetivos do governo Lula era atingir as metas estabelecidas 

nesse Plano Nacional de Educação, o que ainda se colocava como um grande 

desafio. Para tanto, o então empossado Ministro da Educação Tarso Fernando Herz 

Genro assumiu como tarefa prioritária a Reforma Universitária, e em sua curta 

passagem participou de debates em Conferências e Seminários, realizou oitivas 

públicas e consultou as Instituições com vistas a realizar tal Reforma (Santos; 

Cerqueira, 2009, p. 9). 

Neste período, como parte da Reforma Universitária, aprovou-se a Lei que 

criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes); que 

apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei que instituiu a política de 

reserva de vagas para egressos de escolas públicas, negros e indígenas nas 

instituições públicas de ensino superior; criou um ciclo básico nos cursos de 

graduação; implementou a obrigatoriedade do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), hoje opcional, podendo ter maior participação no processo seletivo das 

instituições; e reservou vagas para alunos de baixa renda na rede particular em 

troca de isenção fiscal, o chamado Programa Universidade Para Todos (Prouni)  

(Folha de São Paulo, 24/11/2014). 

É possível constatar que um amplo trabalho foi feito em busca da 

reestruturação e do desenvolvimento da educação superior pública, as ações do 

governo tinham como objetivo a democratização do ensino superior e nesse 

processo foram vistos desafios e avanços na concretização de uma universidade 

pública e de qualidade. 

A democratização do ensino superior por meio da inclusão e da qualidade é 

um dos compromissos do Estado brasileiro. O acesso à educação superior, 

sobretudo da população entre 18 a 24 anos, vem sendo ampliado no Brasil, mas 
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ainda está longe de alcançar as taxas dos países desenvolvidos e até mesmo de 

grande parte dos países da América Latina.  

Dentre as propostas que fizeram parte da Reforma Universitária do governo 

Lula, o Prouni foi um dos temas mais discutidos e foi anunciado como carro-chefe na 

democratização da educação superior brasileira. O Prouni prevê a reserva de vagas 

em Instituições particulares de ensino superior e em troca essas Instituições 

conseguem isenções fiscais.  

Para requerer esse benefício de bolsa integral a renda per capita familiar dos 

alunos não pode ultrapassar de 1,5 salário mínimo. Já para a bolsa-parcial a renda 

per capita familiar deve ser de até três salários mínimos (Folha de São Paulo, 

24/11/2014). 

Em suma, o Prouni promove uma política pública educacional de acesso à 

educação superior privada, pouco levando em consideração a permanência do 

estudante na universidade, elemento fundamental para sua democratização, 

fazendo assim com que os direitos dos estudantes de baixa renda sejam vistos 

como benefícios da assistência social. 

Um dos primeiros passos da Reforma Universitária seria “[...] medidas que, a 

um só tempo, suprissem a necessidade de ampliação da rede de ensino superior e 

não implicassem gastos para a União” (Catani; Hey; Gilioli, 2006, p. 126). Seria essa 

a grande oportunidade de inserção para os estudantes que não têm condições de 

arcar com as despesas da universidade. Esse projeto foi visto pelo governo como 

uma forma de democratizar o acesso ao ensino. No entanto, por outro lado, as 

universidades públicas estaduais e federais afirmam que se trata da privatização da 

educação (Folha de São Paulo, 24/11/2014). 

A ideia do governo Lula é de que esse processo de democratização estaria 

oportunizando o acesso de seguimentos historicamente excluídos desse direito. O 

que se observa, é a intenção do governo de mostrar apenas que está promovendo 

meios de acesso a universidade. De acordo com Catani, Hey e Gilioli(2006) um 

montante de 92 milhões de reais deixou de ser arrecadado em 2005 com as 

isenções fiscais. Segundo os estudos de Carvalho e Lopreato (2005), essa prática 

existe desde o final dos anos 60. 

O recurso que deixa de ser arrecadado com a isenção fiscal das 

universidades privadas, poderia ser investido para ampliação de vagas nas 

universidades públicas, possibilitando assim o acesso de estudantes de baixa renda 
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e criando oportunidades reais de inserção da sociedade por via da educação 

superior pública. 

A Política de Ação Afirmativa criado pela Lei de nº 12.711/2012 e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012 também possibilitou o acesso ao ensino 

superior. Sendo uma política focal que aloca recursos em beneficio de pessoas 

pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no 

passado ou no presente. 

Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, 

raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de minorias no 

processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de 

proteção social e/ou no reconhecimento cultural (Souza; Dantas, 2015). 

Compreender a Política de Ação Afirmativa e seu significado para as 

conquistas cidadãs significa compartilhar dos objetivos do Estado Democrático de 

Direito exaltados pela Constituição Federal, voltados para a construção de uma 

sociedade livre, justa, solidária, para erradicação da pobreza e marginalização e 

para redução das desigualdades sociais e regionais. Para isso, é indispensável 

pensar a respeito, inicialmente, do que é Política de Ação Afirmativa, bem como que 

sejam determinados os aspectos históricos, sociais e culturais de seu surgimento.  

É imprescindível que seja demonstrada a importância desta prerrogativa 

Constitucional, que apesar de significar a amenização parcial de direitos individuais, 

cintila expectativas reais de construção de uma sociedade em que os ideais de 

igualdade são perseguidos de forma pró-ativa. 

Constituição Federal de1988, em seu Art. 5º, diz que 

 

 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

 

 

A ação afirmativa tem o objetivo de criar oportunidades iguais de modo pro-

ativo. No Brasil, as primeiras ações foram voltadas para a promoção da entrada de 

deficientes físicos no mercado de trabalho. A primeira universidade federal a realizar 

o vestibular com o Sistema de Cotas foi a Universidade de Brasília (UnB) em junho 
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de 2004, ela foi pioneira na aplicação prática do Sistema de Cotas raciais, onde 

oportunizou assim a igualdade de oportunidades para um grupo específico 

considerado excluído e emancipado de seus direitos.  

Com a implementação desse Sistema houve a tão almejada inserção social e 

acadêmica no sentido de oportunizar-lhes a autonomia, o exercício da cidadania e a 

emancipação. É notório o aumento da quantidade de estudantes negros nas 

universidades onde antes eram minorias (Lima; Neves; Silva, 2014, p. 142). 

Para Almeida (2007), a política de cotas raciais são medidas especiais que 

têm o objetivo de eliminar as desigualdades historicamente acumuladas, garantindo 

aos indivíduos a igualdade de oportunidade e tratamento, bem como, de 

recompensar as perdas provocadas pela discriminação e marginalização por 

motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros.  

Neste toar, as políticas de Ação Afirmativa aparecem como remédios para 

solucionar a curto e médio prazo as injustiças sociais e/ou econômicas ocorridos no 

passado. Portanto, os estudantes que antes não teriam a possibilidade de ingressar 

em uma universidade pública por serem discriminados por sua raça, etnia, gênero, 

hoje têm acesso e/ou o reconhecimento cultural.   

Para Frias (2012, p. 153) 

 

 
é preciso analisar empiricamente de maneira contínua e sob diversos 
aspectos se o ensino superior promove realmente a mobilidade social e se 
as cotas são a maneira mais eficiente de fazer com que os mais pobres 
cheguem, e se mantenham, na universidade. Inclusive, a Lei 12.711 leva 
em consideração essa necessidade de acompanhamento empírico de que 
as cotas funcionem apenas como uma medida temporária de correção ao 
exigir que uma revisão dessa política seja feita em dez anos (IBID). 

 

 

Em contrapartida ao discurso do governo, de que a ação afirmativa trata-se 

de medidas para combater a discriminação, podemos observar alguns aspectos 

negativos dessas ações, em que muitos estudantes se beneficiam dessa situação 

para terem acesso à universidade. Estudantes que são aprovados no Sistema de 

Cotas entram no lugar de outros muitas vezes mais capacitados e com notas 

superiores. Em decorrência disso, os que concorrem as vagas do vestibular sem 

participar das cotas enfrentam uma dura concorrência. Estudos nos mostram que 
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esse Sistema tem possibilitado mecanismos perversos para o acesso as 

universidades por parte de alguns jovens.  

Segundo o site da UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense (2015), 

são 546 vagas distribuídas nos 16 cursos de graduação, sendo 45% das vagas de 

cada curso destinadas aos cotistas, 20% para negros ou indígenas, 20% para 

candidatos oriundos da rede pública de ensino e 5% para pessoas com deficiência 

ou filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e 

administração penitenciária morta ou incapacitada em razão do serviço.  

Já de acordo com o site da COSEAC/UFF Coordenação de Seleção 

Acadêmica (2015), mais de 50% das vagas são destinadas a estudantes cotistas, 

aproximadamente 2505 vagas, lembrando que não só para pessoas negras. (UENF; 

COSEAC, 2015) 

Ao invés do ingresso de negros através da política de cotas, uma ação 

plausível seria a melhoria substancial do ensino médio no Brasil, que garantiria uma 

equiparação de saberes para os alunos que pretendem ingressar em uma 

universidade através do vestibular. Em outro momento, poderia ser proposta a 

substituição de cotas raciais por cotas de pobreza.  

Só o fato de ser negro não torna a pessoa incapaz de freqüentar boas 

escolas, alimentar-se bem, ter saúde e amparo familiar que o prepare para vencer 

os exames vestibulares. Há famílias negras de classe média com bons rendimentos 

e nível cultural elevado, embora saibamos que o legado da escravidão ainda pesa 

sobre a sociedade. 

Os fatores que impedem os negros pobres de acessarem a universidade, 
impedem também os brancos pobres de fazerem o mesmo percurso; sendo neste 
contexto a pobreza o problema central. Para todos, brancos e negros, a 
discriminação afirmativa deve começar com boas escolas públicas, assegurando aos 
alunos o direito de alimentar-se bem e desfrutar do mesmo respeito dos mestres e 
administradores do ensino.  

É de extrema relevância que o acesso ao ensino superior esteja ligado de 
forma inerente aos programas de apoio à permanência do estudante na 
universidade. E para tal, recorreremos ao que está previsto no Plano Nacional de 
Educação (PNE), que é 

 
 

garantir condições de desenvolvimento acadêmico ao estudante 
universitário, através de recursos e mecanismos que asseguram condições 
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de alimentação, transporte, moradia e disponibilidade de material de estudo, 
àqueles que deles necessitarem (SAVIANI, 2008, p, 254). 
 
 
 

 É nesse contexto que a expansão da educação superior conta com o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), instituído em 24 de abril de 2007, através do Decreto nº 6.096. 

Este Programa faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que tem 

como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência do estudante à educação 

superior (Ministério da Educação, 25/03/2010). 

 De acordo ao artigo 2º do Decreto, o REUNI possui as seguintes diretrizes 

 

 
I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno;  
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 
itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação 
de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior;  
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade;  
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltada à profissionalização precoce e especializada;  
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; 
e VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação 
superior com a educação básica. 

 

 

 De fato, no cotidiano é possível constatar que o Programa Reuni abriu um 

leque de oportunidades, desenvolvimento e ampliação do ensino superior público. 

Compreende em termos práticos um Programa de ampliação física e reestruturação 

pedagógica do sistema federal de educação superior concebido para duplicar a 

oferta de vagas públicas no ensino superior.  

O objetivo traçado pelo Decreto não condiz com a atual realidade das 

universidades, uma vez que são visíveis as precárias condições em que hoje se 

encontram praticamente todas as universidades públicas brasileiras, tanto em 

termos de sua infra-estrutura quanto de insuficiências em seu quadro docente e de 

técnico-administrativo, o que coloca em risco o trabalho pedagógico que é 

necessário para muitas vezes recuperar as lacunas deixadas pela educação básica 

insuficiente.  
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 Diante dessas lacunas, o Programa não permite a ampliação do acesso à 

educação superior com garantia de permanência, ainda que esta seja uma luta 

histórica do movimento docente e discente. É importante ressaltar que não bastam 

melhorias nas condições de acesso a universidade, se faz necessário pensar em 

instrumentos e ações eficazes que auxiliem no seu desenvolvimento acadêmico 

(bolsas de extensão, pesquisa, moradia estudantil, auxílio saúde entre outros) e que 

dêem plenas condições de permanência do estudante, possibilitando a ele uma 

maior qualidade no ensino.  

A expansão de vagas nas universidades não significa que aumenta os 

recursos para investimento na educação superior.   

 

 
Esse acesso massificado, todavia, significa uma redução da qualidade 
defendida pelos movimentos sociais e inscrita na Constituição de 1988, que 
é calcada na indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Também 
não garante princípios pedagógicos básicos, como o ensino presencial, 
condições infraestrutura adequadas, professores suficientes. É importante 
ressaltar que, ainda que nominalmente haja uma ampliação de recursos 
financeiros e concursos públicos, o que o Reuni propõe, na prática, é uma 
redução proporcional do número de docentes nas universidades federais, 
por meio da ampliação da relação professor/aluno para 1 para 18, bem 
como uma redução proporcional dos recursos de custeio, que se ampliam 
em, no máximo, 25%, segundo o decreto, em troca de uma duplicação das 
vagas, na maioria da universidades. (CISLAGHI, SILVA, 2012, p. 498).  

 

 

A criação de uma loteria federal destinada a arrecadar recursos para 

Programas de Assistência Estudantil e (Fies) Fundo de Financiamento ao Estudante 

de Ensino Superior é outra proposta. O principal fundo de premiação da loteria seria 

o saldo remanescente de prêmios não-reclamados das loterias federais. Segundo o 

MEC, esse saldo é, em média, R$ 70 milhões ao ano (Folha de São Paulo, 

24/11/2014). 

No ano de 1970, o governo federal criou o Departamento de Assistência ao 

Estudante (DAE), este órgão estava vinculado ao MEC e pretendia manter uma 

Política de Assistência Estudantil para graduando em nível nacional, dando ênfase 

para os programas de alimentação, moradia, assistência médico-odontológico. 

Entretanto, o DAE foi extinto nos governos subseqüentes.  

Pensar em Políticas de Assistência Estudantil é buscar meios eficientes para 

manter o estudante na universidade de forma justa para que ele possa concluir o 
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curso com êxito. Sendo assim, é necessário se pensar em auxílios de ordem 

econômica, mas também de ordem pedagógica e psicológica. O autor John Rawls 

(2008) elabora uma teoria que relaciona justiça como equidade. Segundo o autor a 

sociedade só será justa quando todos tiverem igualdade de oportunidades e os 

benefícios forem distribuídos também para os menos privilegiados. 

 A teoria de John Rawls (2008), pretende minimizar as diferenças sociais 

entre os indivíduos e propiciar ações que possibilitem a inserção dos menos 

favorecidos nos espaços sociais. Assim como John Rawls, o autor McCowan (2005) 

também entende que a equidade deve garantir as mesmas oportunidades de acesso 

na educação superior, independentemente do status sócio-econômicos do indivíduo. 

Segundo McCowan (2005), a expansão das universidades privadas não garante a 

equidade no sistema, pois, apesar do aumento de vagas, o custo elevado das 

mensalidades dificulta e limita a permanência dos estudantes no ensino superior 

(Costa, 2009, p.3). 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), criado pelo Decreto 

nº 7.234/2010, tem como finalidade ampliar as condições de permanência na 

educação superior pública federal, buscando por meio do Estado reduzir as 

desigualdades sociais e assegurar o acesso, a permanência e o êxito na escola. A 

Assistência Estudantil como Política se concretiza por meio de programas e projetos, 

benefícios sociais e acompanhamento do aluno.  

O PNAES apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados 

em cursos de graduação presencial das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES). Esse Plano tem como objetivo viabilizar a igualdade de oportunidades entre 

todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir 

de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão.  

O PNAES oferece assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à 

saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. Um dos 

desafios enfrentados pelos estudantes é que nem todos conseguem essa 

assistência, visto que os programas e benefícios ofertados são bastante reduzidos. 

 Nos termos de Araújo (2003) 

 

 
A discussão sobre a assistência estudantil é de grande relevância, o Brasil 
é um dos países em que se verificam as maiores taxas de desigualdade 
social, fato visível dentro da própria universidade, onde um grande número 
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de alunos que venceram a difícil barreira do vestibular já ingressou em 
situação desfavorável frente aos demais, sem ter as mínimas condições 
socioeconômicas de iniciar ou de permanecer nos cursos escolhidos. Além 
do que, percebemos que a assistência estudantil pode ser trabalhada sob 
diferentes perspectivas: de um lado como direito, e de outro, como 
investimento (IBID) 

 

 

O direito à educação e a igualdade de acesso e permanência na escola estão 

expostos, nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 1988. O Artigo 205 

estabelece 

 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho (BRASIL, 1988, Art.: 205) 

 

 

Já o Artigo 206, prevê a igualdade de acesso ao ensino, bem como a 

permanência na escola. É preciso entender a educação e a Assistência Estudantil 

como um direito social, fazendo com que essa Assistência não seja vista apenas 

como apoio de cunho financeiro, mas que articulada ao ensino, pesquisa e extensão 

promova a transformação dos assistidos.  

Esse é o caráter almejado também pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de 

Assuntos Comunitários e Estudantis para a Política Nacional de Assistência 

Estudantil (Fonaprace2), que coloca 

 

 
a Política Social de Assistência nas IFES Públicas, enquanto processo 
educativo deverá articular-se ao ensino, à pesquisa e à extensão. Permear 
essas três dimensões do fazer acadêmico significa viabilizar o caráter 
transformador da relação Universidade e Sociedade. Inseri-la na práxis 
acadêmica e entendê-la como direito social é romper com a ideologia tutelar 
do assistencialismo, da doação, do favor e das concessões do Estado 
(FONAPRACE, 2001). 

 

                                                
2 FONAPRACE - FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E 
ESTUDANTIS. Plano Nacional de Assistência Estudantil. Disponível em <http://www.andifes.org.br>. Acesso em 
23 de feveiro de 2016. Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – Fonaprace, foi 
criado em outubro de 1987, congrega os pró-reitores, sub-reitores, decanos ou responsáveis pelos assuntos 
comunitários e estudantis das instituições de ensino superior (IES) públicas do Brasil. 
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Assim, se somente forem garantidas as formas de acesso, e não dermos 

condições de permanência, sejam elas financeiras ou de atendimento pedagógico 

adequado às necessidades do estudante, possibilitando que este realize pesquisa e 

participe de projetos de extensão, certamente o êxito formativo ficará prejudicado. 

Diante desses fatos, é possível observar que a democratização do acesso vai 

para além do simples preenchimento de vagas nas universidades federais, engloba 

um conjunto de fatores que são fundamentais para o êxito do estudante na trajetória 

acadêmica, ou seja, não basta inseri-lo na universidade, é essencial que tenha 

condições eficientes para mantê-lo. 

 

 

1.1 O ESTUDANTE E SUA INSERÇÃO NA UNIVERSIDADE 

 
 

Atualmente vivemos em uma sociedade que nos exige muito o tempo todo, 

dedicação total em nossas atividades, seja no trabalho, nos estudos e até mesmo na 

vida pessoal. Nesse sentido, o contexto do ensino superior proporciona ao estudante 

uma série de desafios, tanto pessoais quanto profissionais, que exige capacidades e 

habilidades talvez não utilizadas anteriormente e esses desafios influenciam 

negativamente no rendimento acadêmico, aumentam os índices de evasão e de 

pedidos aos serviços de apoio psicossocial.  

É evidente que o estudante universitário necessita de uma atenção especial 

para que os desafios encontrados na adaptação ao curso superior estimulem a sua 

transição da adolescência para a vida adulta e não gerem conseqüências negativas 

no nível do aproveitamento acadêmico destes estudantes.  

 

 
A maioria dos estudantes que ingressam no ensino superior traz consigo 
uma expectativa positiva em relação a sua futura experiência acadêmica. E, 
a discordância entre estes sentimentos e pensamentos e o que a 
universidade efetivamente pode oferecer gera uma fonte de dificuldades 
refletida na adaptação, na satisfação e no sucesso acadêmico (Berdie, 
1966; Soares & Almeida, 2001). 

 

 

O ingresso na vida acadêmica implica em mudanças marcantes no cotidiano 

dos jovens. Um grande desafio é o afastamento de sua família, visto que muitas das 
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vezes as universidades são localizadas em outras cidades ou até mesmo em outros 

Estados, o que influência muito na adaptação desse estudante.  

 

 
O impacto da universidade no aluno ingressante no curso superior visa 
estimular e promover estratégias de intervenção de apoio psicossocial que 
facilitem as resoluções dos conflitos gerados neste momento e que 
estimulem o sucesso acadêmico. As estratégias de apoio psicossocial 
direcionadas aos alunos do primeiro ano do curso universitário poderiam ser 
elaboradas de diversas formas e conteúdos com o objetivo de proporcionar 
ao estudante à oportunidade de estimular o desenvolvimento do seu 
potencial e melhorar o ajustamento à vida universitária (Cunha; Carrilho, 
2005). 

 

 

Segundo Almeida (1998a), “qualidade da transição do ensino médio para o 

ensino superior vai depender tanto do desenvolvimento psicossocial do aluno, como 

também da instituição e dos mecanismos de apoio colocados á disposição deles.” 

Segundo Teixeira, Castro e Piccolo (2007, p 3) 

 

 
O apoio emocional recebido dos pais pode ter repercussões positivas na 
adaptação à universidade não apenas por contribuir diretamente para o 
bem-estar psicológico dos estudantes, mas também por favorecer o 
envolvimento dos alunos em comportamentos exploratórios vocacionais 
(IBID) 

 

 

Leite, Tamayo e Günther (2003) relatam em seu artigo que o tempo é limitado 

para os universitários, pois eles têm leituras exigidas, a entrega de trabalho, o 

preparo para testes, provas e a conciliação com atividades extracurriculares e que 

ao tentar realizar todas as atividades acadêmicas os universitários se vêem com a 

sensação de que não estão completando-as devidamente pela falta de tempo. Os 

autores afirmam que é normal terem preocupação com a melhor forma de aproveitar 

o tempo. 

As autoras Carlotto e Câmara (2006) relatam a síndrome de burnout como um 

problema social estudado em diversos países. Esta Síndrome surge como resposta 

ao estresse ocorrido no trabalho, e tem três dimensões 
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A primeira, exaustão emocional, é caracterizada pela falta ou carência de 
energia e um sentimento de esgotamento emocional. A segunda, 
despersonalização, é definida como a falta de sensibilidade e a dureza ao 
responder às pessoas que são receptoras de seu serviço e, por último, a 
baixa realização profissional, que se refere a uma diminuição do sentimento 
de competência em relação ao trabalho com pessoas. (IBID, p. 167) 
 
 

 
Essa mudança não ocorre só no trabalho, mas também no espaço 

acadêmico, se integrando a questões pessoais e sociais uma vez que estará em um 

ambiente novo e terá que se relacionar com pessoas de diferentes personalidades.  

De acordo com Almeida e Soares (2003) as tarefas com as quais os jovens 

são confrontados na sua transição e adaptação ao ensino superior não são restritas 

às tarefas curriculares. Além destas questões vitais como o estabelecimento de um 

sentido de identidade, o desenvolvimento de relações interpessoais mais maduras, a 

exploração de papéis sociais, as questões da intimidade, o comprometimento com 

objetivos pessoais e profissionais, assumem uma relevância particular e marcam 

uma série de desafios e metas características da sua fase do desenvolvimento 

psicossocial.  

Podemos observar que muitas questões sociais estão ligadas de certa forma 

a esses desafios enfrentados pelos estudantes. Já vimos que não é uma tarefa fácil 

essa transição e adaptação ao ensino superior, e fica ainda mais evidente quando 

esse estudante é oriundo da periferia, escola pública que em sua maioria não é de 

qualidade, com baixo poder aquisitivo, entre outros fatores.  

Diante desses desafios o estudante encontra dificuldades de adaptação 

nesse novo cenário que é a universidade. Se adaptar a um universo onde tudo é 

‘mercantilizado’ e, sem o apoio financeiro da família, fica bastante complicado, e 

para muitos se torna impossível, não tendo condições de continuar.  

Alguns estudantes conseguem se inserir em Programas de Assistência 

Estudantil da própria universidade adquirindo alguma modalidade de bolsa, no 

entanto essas bolsas não são suficientes para suprir a necessidade desse 

estudante, pois uma parte significativa é oriunda de outras cidades ou Estados e 

necessitam de auxilio para moradia, para alimentação, para transporte, e possuem 

gastos com apostilas e livros da universidade.  

O que percebemos atualmente são estudantes que precisam trabalhar, na 

maioria das vezes no mercado informal para conseguir se manter na universidade, e 

conciliar estudo e trabalho acarreta muitas vezes um baixo rendimento acadêmico. 
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Para Siqueira (2011) os estudantes trabalham demasiadamente tantas horas por dia 

para poderem estudar, mas se não estudarem não terão chances melhores de 

trabalho. Esse conflito manifesta-se como “uma contradição essencial”.  

Alguns estudantes não desistem da universidade porque querem, e sim por 

não terem condições de continuar, visto que a realidade é muito diferente.  

Para Cardoso e Sampaio (2013) 

 

 
O trabalho do estudante tanto prejudica seu desempenho em atividades 
ligadas ao aprendizado como também reduz seu grau de envolvimento com 
o ambiente acadêmico. É como se pelo fato de trabalhar, o jovem deixasse 
de gozar plenamente sua condição de estudante e a experiência do trabalho 
estivesse deslocada. Os estudantes que trabalham jamais constituem a 
regra (mesmo que em termos numéricos sejam maioria), mas são a 
exceção. É o desviante no sentido de estar meio fora - trabalhador - e meio 
dentro da universidade - estudante (IBID). 

 

 

 O acesso ao trabalho significa ter acesso ao consumo. Na sociedade 

contemporânea, ser jovem significa partilhar, juntamente com outros membros dessa 

categoria, de uma série de consumo de bens materiais e simbólicos (Cardoso; 

Sampaio, 2013). 

De acordo com Polydoro (2000), a entrada na universidade é um momento 

bastante significativo para o indivíduo, pois é frequentemente sincronizado com as 

mudanças e adaptações/crises próprias da adolescência e vida adulta. 

Em um cenário extremamente competitivo em que estamos inseridos 

atualmente, a universidade precisa promover ao universitário  

 

 
[...] condições para o seu desenvolvimento integral, tentando desenvolver 
suas potencialidades ao máximo para que possa atingir seu nível de 
excelência pessoal e estar preparado para um papel atuante na sociedade 
(Santos, 2000, p. 2016).  

 

 

Nesse contexto, a permanência na universidade se coloca como um grande 

desafio, visto que uma grande parte dos estudantes ainda não está inserida no 

mercado de trabalho e precisa de subsídios para continuar estudando. Daí a 

importância do PNAES como uma Política que apoia a permanência de estudantes 
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de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições 

federais de ensino oferecendo assistência à moradia estudantil, alimentação, 

transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico.  

Já visto que a inserção desse estudante no ensino superior não é uma 

caminhada fácil, surge também a preocupação com a saúde dos universitários, 

formas de promover a saúde e prevenir de doenças.  

Segundo Ribeiro (1998), “a saúde é a variável que melhor explica a qualidade 

de vida”. O conceito de saúde mais amplamente utilizado nas pesquisas é o 

proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que a define “como um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença 

ou incapacidade” ou seja, não é a ausência de doença que caracteriza uma boa 

saúde. 

A 8ª Conferência Nacional da Saúde (CNS) trouxe um conceito ampliado de 

saúde colocando que esta é o resultado das condições de “habitação, alimentação, 

renda meio ambiente, trabalho, transporte, educação, emprego, lazer, liberdade, 

acesso à posse de terra e acesso a serviços de saúde.” Direto à saúde significa, que 

o Estado tem o dever de garantir condições dignas de vida e de acesso universal 

(Relatório Final da VIII CNS, 1986, p, 4) 

Ribeiro (2005), diz que “essa nova visão de saúde chama a atenção por 

romper com ideias tradicionais de saúde, relacionadas a doenças e taxas de 

mortalidade e coloca a saúde num contexto amplo de bem estar humano em geral”. 

Ávila (2003), diz que a saúde é concebida como um  

 

 
todo global e permeada por relações que promovem o desenvolvimento, 
tanto do indivíduo quanto do ambiente do qual depende e participa, e sofre 
a influência de condições adequadas de trabalho, alimentação, moradia, 
transporte, educação, lazer e saneamento (IBID). 

 

 

Atualmente nota-se um crescente interesse na saúde global das pessoas, 

sendo esta compreendida como um conjunto de fatores que determinam a sua 

condição de saúde ou de doença. Pesquisas atuais apontam para a necessidade de 

se conhecer mais e melhor a população universitária, especialmente no contexto de 

sua saúde.  
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De acordo com Pereira (2006) “a investigação sobre a saúde dos jovens e os 

seus comportamentos saudáveis, assim como dos fatores que os influenciam, é 

primordial para o desenvolvimento de programas e práticas de promoção da saúde”. 

Segundo Almeida e Soares (2003) 

 

 
alguns estudos envolvendo os estudantes universitários e as questões 
referentes a esta etapa chamam a atenção para a vulnerabilidade 
experimentada neste período que pode afetar a saúde dos jovens e 
comprometer o seu desenvolvimento pessoal e profissional (IBID). 

 

 

A saúde do estudante universitário necessita ser compreendida de forma 

integral e considerada dentro de um contexto bastante específico, porém 

multidimensional, influenciado por fatores de ordem pessoal, social, econômica e 

institucional. Observa-se a necessidade de que mais estudos envolvendo esta 

população sejam desenvolvidos na realidade brasileira, e que os mesmos produzam 

mais conhecimentos sobre novas formas de intervenção para a promoção da saúde 

no contexto universitário.  

Tendo em vista que o foco deste estudo é avaliar a saúde de estudantes 

universitários, torna-se imprescindível considerar o ambiente onde os mesmos estão 

inseridos e, além disso, observar as características que são peculiares deste 

contexto. 

Segundo Costa e Leal (2008), “a qualidade da adaptação do estudante 

universitário a este novo contexto de vida pode ser considerada como um fator 

fundamental para a saúde mental do indivíduo”.  

Oliveira (2006)  

 

 
defende a importância de investigar aspectos de qualidade de vida na 
população universitária, pois sugere que essa avaliação permite oferecer 
para as instituições de ensino dados importantes sobre a saúde dos alunos 
e possibilita que sejam melhorados possíveis déficits existentes na relação 
estudante/instituição (IBID, p. 38) 
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 Diante disso devemos pensar na promoção da saúde e prevenção de 

doenças. Segundo a Política Nacional de Promoção de Saúde (2006) a promoção 

da saúde é  

 

 
uma estratégia de articulação transversal na qual se confere visibilidade aos 
fatores que colocam a saúde da população em risco e as diferenças entre 
necessidade, território e culturas presentes no nosso País, visando à 
criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, 
defendam radicalmente a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas ( POLÍTICA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE, BRASIL, 2006). 

 

 

A abordagem relacionada a adoção de uma alimentação saudável e a prática 

de atividade física torna-se imprescindível, tendo em vista que as evidências 

científicas demonstram que estes fatores estão diretamente relacionados com o 

desenvolvimento de diversas doenças. 

É muito difícil conciliar alimentação saudável e atividade física no contexto em 

que vivemos principalmente dos estudantes universitários, que estão 

constantemente atarefados, e muitas das vezes não tem tempo de fazer uma 

refeição adequada.  

Por conta disso, a maioria dos estudantes se alimenta de forma improvisada, 

deixando de adquirir diariamente os nutrientes necessários para um bom 

funcionamento do organismo, tudo isso para ganhar tempo para a próxima atividade. 

A promoção de práticas alimentares saudáveis está inserida no contexto da adoção 

de estilos de vida saudáveis, sendo importante para a promoção da saúde.  

Ter uma vida saudável é bastante oneroso, requer um investimento financeiro 

maior e muitas das vezes esses estudantes não têm condições financeiras de arcar 

com mais essa despesa. No cotidiano desses estudantes o melhor é a forma mais 

rápida de se alimentar, em que não se gasta muito tempo, nem muito dinheiro, 

ficando muito mais difícil promover a saúde. 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição PNAN (2013) 

 

 
integra a Política Nacional de Saúde no Brasil e tem como diretrizes, entre 
outras, a promoção de práticas alimentares saudáveis, a prevenção e o 
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controle dos distúrbios nutricionais e das doenças associadas à alimentação 
e nutrição e o monitoramento da situação alimentar e nutricional (IBID). 

 

 

Com o avanço da tecnologia, o público mais jovem passou a adotar um modo 

de vida mais sedentário, com isso mais inativo fisicamente, ou seja, para ganhar 

tempo em suas atividades tudo precisa estar ao alcance desses estudantes, 

principalmente para aqueles que precisam se manter sozinhos. A ausência de 

atividade física contribui para o surgimento de doenças cardíacas, facilitando 

também a crescente população obesa.  

A atividade física e o exercício previnem efetivamente a ocorrência de 

eventos cardíacos, reduzem a incidência de acidente vascular cerebral, hipertensão, 

diabetes mellitus do tipo dois, cânceres de cólon e mama, fraturas osteoporóticas, 

doença vesicular, obesidade, depressão e ansiedade, além de retardarem a 

mortalidade (ACSM, 2007).  

Nesse contexto também é fácil encontrar estudantes com alguns vícios, sejam 

eles por drogas lícitas ou ilícitas. O álcool e o tabagismo começam a fazer parte da 

vida, do cotidiano dos estudantes às vezes até como válvula de escape diante da 

pressão que vive. O consumo excessivo de álcool é um importante fator de risco 

para nosso país, além de ser um fator de risco para acidente vascular cerebral, 

fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, doenças neurológicas, transtornos mentais, 

cirrose, pancreatite e certos tipos de câncer. 

Um levantamento feito pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(Senad) que ouviu 18 mil jovens matriculados no ano letivo de 2009 em 100 instituições 

de Ensino Superior, nas 27 capitais do país, concluiu que quase metade (49%) dos 

jovens universitários brasileiros já experimentou pelo menos algum tipo de droga ilícita 

na vida. (G1, 23/06/2010) 

A pesquisa revela também que 80% dos jovens menores de 18 anos já 

consumiram bebidas alcoólicas, e que 47% já utilizaram produtos derivados do tabaco. 

O consumo de álcool é mais comum entre os estudantes de universidades do que entre 

a população em geral, segundo o estudo. O uso de drogas ilícitas é mais comum entre 

alunos com mais de 35 anos, das regiões Sul e Sudeste, de instituições privadas, da 

área de Humanas e do período noturno (G1, 23/06/2010). 

A relação entre o uso do álcool, outras drogas e os eventos acidentais ou 

situações de violência, evidencia o aumento na gravidade das lesões e a diminuição 
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dos anos potenciais de vida da população, expondo as pessoas a comportamentos 

de risco (Brasil, 2003).  

Outro fator preocupante é relacionado ao tabagismo. A OMS considera o 

tabagismo como um grande problema de saúde pública, devendo ser tratado como 

uma pandemia, responsável por cerca de cinco milhões de mortes (quatro milhões 

em homens e um milhão em mulheres) por ano em todo o mundo (Who, 2002 apud 

Brasil, 2007). 

A nicotina é uma das substâncias que mais causam dependência química, e a 

maioria dos usuários de cigarro começa o uso na adolescência, com conseqüências 

para sua saúde em longo prazo. Os adolescentes fumantes são mais vulneráveis a 

infecções respiratórias, patologias bucais e redução de sua capacidade física.  

Segundo Nogueira (2004) 

 

 
entre os efeitos conhecidos da nicotina temos a sua ação no sistema 
nervoso central (SNC), provocando elevação do humor e diminuição do 
apetite e do tônus muscular. Isso leva à sensação de relaxamento e, 
conseqüentemente, à necessidade cada vez mais freqüente de se buscar 
outro cigarro para obter novamente a mesma sensação (IBID). 

 

 

Os estudantes precisam procurar outras atividades para que não prejudiquem 

sua saúde trazendo para o seu cotidiano vícios desnecessários como os que foram 

mencionados anteriormente. A saúde deve ser considerada no seu sentindo mais 

amplo, abrangendo o bem-estar físico, social e emocional e compreendida como um 

recurso para o dia-a-dia.  

“Em alguns países, como Portugal, alguns estudos têm chamado a atenção 

para a necessidade de desenvolver investigações e intervenções no âmbito da 

promoção de saúde no contexto do ensino superior” (Pereira & Ramos, 2000; 

Resapes, 2002; Pereira & Silva, 2001, Pereira et al, 2005).   

Diante desses dados é impensável tratar a saúde do estudante universitário 

como sendo um fato isolado, irrelevante, ignorar essa questão traria conseqüências 

para esse estudante tais como: o baixo rendimento acadêmico, o cancelamento da 

disciplina e até a evasão. 

O bem-estar do estudante precisa ser levado em consideração, uma vez que 

para seu êxito acadêmico, ele necessita estar em plenas condições, física, mental e 
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emocional. Para tal, é necessário que uma atenção especial seja direcionada a esse 

público complexo e com suas especificidades. 

Por esse motivo, se faz importante analisar o trabalho do Serviço Social na 

PNAES, e suas formas de engendrar programas e projetos em busca de viabilizar os 

direitos dos estudantes, possibilitando sua inserção nos mesmos.  

 

 

2 UM BREVE HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E A 
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 
 

Foi a partir da Associação Fluminense de  Professores Católicos, em 1946, 

que desencadeou a criação de uma Universidade para o Estado do Rio de Janeiro. 

“A Universidade Federal Fluminense - UFF - foi criada pela Lei nº 3.848, de 18 de 

dezembro de 1960, com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro – UFERJ” (UFF, 2015).Com sua localização em Niterói, ela teve uma 

presença muito forte na vida dos habitantes da cidade, disponibilizando atividades 

culturais, de pesquisa, ensino e extensão. Um exemplo é o “Hospital Universitário 

Antônio Pedro (Huap), que foi doado à universidade pela Prefeitura Municipal de 

Niterói em 1964 - incentivando o ensino e a pesquisa nas áreas de saúde e 

mantendo seu caráter assistencial” (UFF, 2015). 

Já na Região Norte Fluminense a Universidade Federal Fluminense está 

presente desde 1962, quando foi criado o Curso de Serviço Social, inicialmente 

como setor da Escola de Serviço Social de Niterói, posteriormente atingindo a 

condição de Departamento. Sua sede própria foi adquirida em 13 de Julho de 1975. 

A partir da parceria que o Departamento de Serviço Social de Campos dos 

Goytacazes vinha realizando com outras instituições locais e regionais, a 

interiorização da UFF foi fortalecida sendo criado o Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR), em 28 de julho de 1999, atendendo 

novas demandas nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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A UFF/Campos dos Goytacazes3 desde a sua fundação na década de 60 se 

constituiu com uma forma de expansão universitária para o interior do estado do Rio 

de Janeiro. Os municípios de Campos dos Goytacazes e Volta Redonda são as 

expressões/representações históricas vivas da vocação desta universidade para o 

interior do estado.  

No entanto, vale ressaltar que não se trata de uma decisão que se definiu a 

partir de um movimento de cima para baixo, ao contrário, em Campos esse processo 

se fez através da luta de um conjunto de profissionais do Serviço Social, que 

defendiam a tese das potencialidades do âmbito local e regional para a instalação de 

uma universidade pública e de qualidade, ainda que fosse restrita a uma formação 

graduada, no caso, a implantação do curso de graduação em Serviço Social.  

Neste contexto, estivemos durante um período curto vinculado a Faculdade 

de Serviço Social em Niterói, nos desligando quando foi criado o Departamento de 

Serviço Social de Campos, e a ele, com o tempo decorrido, somado um conjunto de 

projeções no âmbito da pesquisa e da extensão. No decorrer dos anos 70 e 80 do 

século XX, sobretudo o ensino de graduação a extensão universitária foi se 

constituindo a base da formação profissional na UFF/Campos.  

A partir dos anos de 1990, o ensino de graduação e de pós graduação lato 

sensu, a pesquisa e a extensão foram sendo fortalecidos.  Destaca-se, sobretudo, 

em 1998, a primeira iniciativa concreta com vistas a expansão universitária de uma 

instituição federal, através da criação de outro Departamento, o de Fundamentos de 

Ciências da Sociedade e a criação do Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional – ESR.  

Buscava-se esta nova estrutura a construção de novos caminhos de 

crescimento institucional, através de projetos para a pós graduação stricto sensu, 

com o curso de mestrado e posteriormente com o doutorado.  

Em 2004, a direção que assumiu o Instituto foi desafiada, pela reitoria da 

UFF, a organizar e apresentar um projeto de crescimento e expansão da UFF, em 

Campos, com vistas a consolidação do Pólo Universitário de formação superior. 

Entrando na chamada Expansão I aberta pelo MEC. 

                                                
3 As informações contidas no capítulo 2 referentes a expansão da UFF/Campos e a implementação da  
Coordenação de Assistência Estudantil foram obtidas através de um questionário aplicado a professora Leda 
Regina de Barros Silva responsável entre 2008 e 2011 pela vice-direção do (ESR) Instituto de Ciências da 
Sociedade e Desenvolvimento Regional, e os diários de campo e relatórios feitos durante o período de estágio 
no curso de serviço social da UFF/Campos. 
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Este desafio foi aceito pela comunidade acadêmica, sendo amplamente 

debatido e aprovado em seu Colegiado de Unidade. O projeto, ora elaborado 

envolvia 5 cursos de graduação, a saber: Geografia (licenciatura e bacharelado); 

Biblioteconomia (bacharelado); Produção Cultural; Psicologia (bacharelado) e 

Economia (bacharelado). 

O impacto em todos os sentidos seria expressivo, seja em relação às 

oportunidades regionais abertas para o ingresso dos jovens no ensino superior, seja 

em relação aumento do número de docentes, e a ampliação dos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, dentre outros. Este projeto foi apresentado à UFF, no entanto, 

ele foi adiado sem justificativas plausíveis, e, logo após, foi apresentado o projeto de 

implantação e fundação do Polo Universitário de Rio das Ostras – PURO. 

Somente em 2007, este projeto é resgatado pela Universidade, que já se 

encontrava em outra gestão da reitoria. No entanto, já em um contexto de 

implantação do projeto fechado para o REUNI do MEC. Não foram poucas as 

reservas iniciais da comunidade acadêmica geral e local acerca do projeto do 

REUNI. O antigo projeto sofreu alterações em relação aos cursos de graduação que 

pretendia oferecer, uma vez que algumas atualizações tinham sido feitas em relação 

às demandas regionais reprimidas no que diz respeito às áreas de formação 

superior. Os cursos propostos foram: Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura); 

Geografia (bacharelado e licenciatura); História (bacharelado e licenciatura); 

Psicologia (bacharelado) e Economia (bacharelado).  

Impactos diversos estavam postos, no âmbito do ensino de graduação e da 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu, pesquisa e extensão, e em relação às 

oportunidades de vagas para os jovens e profissionais formados da região. No caso 

da graduação foi prevista a participação de 3.000 discentes, 100 docentes e 40 

técnicos administrativos; e ainda o aumento de sua infraestrutura, seja em 

demandas por instalações físicas e equipamentos. 

Tendo em vista todo esse processo de expansão da universidade era preciso 

pensar em como promover a assistência estudantil desses estudantes. E não 

podemos falar de assistência estudantil sem falar da (PROAES), Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis que tem a finalidade de desenvolver políticas de apoio 

estudantil, visando a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes e 

melhores condições de permanência na universidade oferecendo acesso ao ensino 

de qualidade.  
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O setor da Coordenação de Assistência Estudantil4 (CAES) iniciou seu 

trabalho na UFF- Campos em Julho de 2011, com a convocação de duas 

Assistentes Sociais, concursadas e com a chefia imediata da CAES pela professora 

Scheilla Beatriz Alves Bárbara. A proposta inicial era a criação de setores que 

pudessem trabalhar, sobretudo, na perspectiva do trabalho interdisciplinar. A CAES 

se justificava, primeiramente por uma demanda de gestão da sede da UFF (reitoria), 

de descentralizar o trabalho e viabilizar os trabalhos técnicos na perspectiva do 

acompanhamento local. A referência central deste projeto era o impacto que se 

vislumbrava, o que exigia pensar e agir face ao mesmo, na perspectiva do 

crescimento de demandas, compreendidas em sua totalidade, e não de ações 

organizadas no formato ad hoc. 

A função da CAES é não só de acompanhamento das demandas dos alunos, 

mas também apreender as variadas determinações que envolvem seu cotidiano e 

contribuir para a construção e fortalecimento de projetos que possam ajudá-los a re 

significar o lugar de sujeitos individuais e coletivos no espaço da vida universitária e 

fora dela. 

Podemos observar, portanto, que o trabalho desenvolvido no setor da CAES é 

de extrema importância, tendo em vista as demandas que surgiram com a expansão 

da universidade, e as diferentes questões trazidas pelos estudantes. Para tanto, é 

necessário também analisar o trabalho do Serviço Social nas Políticas de 

Assistência Estudantil, que são ferramentas essenciais para a permanência desse 

estudante na universidade, permitindo que estes ingressem em programas e 

projetos. 

  

 

2.1 O TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 

 A intervenção do Serviço Social no campo educacional não se caracteriza em 

uma prática nova. A atuação do Serviço Social na área da educação vem de longa 
                                                
4 As informações sobre o setor da CAES Coordenação de Assistência Estudantil foram obtidas através de 
pesquisa documental do próprio setor e através dos diários de campo e relatórios de atividades produzidos no 
período de estágio que foi de 07/10/2013 até 12/12/2014. 
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data e no Brasil, desde a década de 1930 (SOUZA, 2005). Ainda segundo Souza 

(2005), neste período a intervenção profissional ainda era muito conservadora e 

baseava-se na perspectiva de enquadramento dos sujeitos à ordem vigente. Assim, 

no âmbito escolar, o Assistente Social devia apresentar uma ação social centrada na 

vida das crianças e suas famílias, tanto no ambiente escolar, quanto nos lares dos 

indivíduos. Ao profissional cabia compreender a realidade das crianças e suas 

famílias, facilitando o trabalho de ajustamento e disciplinamento dos envolvidos.  

 Pinheiro (1985), diz que 

 

 
[...] só o Serviço Social pode criar esse ambiente, pela impossibilidade dos 
professores cuidarem, simultaneamente, dos alunos e dos pais. O 
entrosamento da escola ao lar requer tempo, paciência, compreensão e 
trabalho constante das assistentes sob formas inteiramente diversas das 
dispensadas pelo mestre ao discí- pulo. O Serviço Social deverá, pois, para 
desenvolvimento pleno de sua atividade, ser dividido por zonas, onde cabe 
conhecer as condições locais, materiais e sociais, de modo a deduzir as 
suas necessidades imediatas (IBID). 

 

 

 Souza (2005) aponta que o trabalho do Assistente Social baseava-se na 

resolução de [...] “problemas como evasão, repetência, desmotivação, dificuldades 

nos relacionamentos, absenteísmo às aulas e demais desconfortos escolares que 

apresentassem como causas a precariedade da relação familiar”, e também sobre o 

local de moradia e a falta de educação escolar dos próprios pais. Era necessário 

conhecer de perto o mundo sócio-familiar dos alunos, como uma das condições para 

pautar a ação profissional. 

 Na década de 90 [...] o profissional do Serviço Social passa a “intervir em 

casos antes direcionados e trabalhados apenas por profissionais como o médico e o 

psicólogo: envolvimento com drogas, gravidez precoce, maus-tratos, depressões 

infantis” (Souza, 2005). Essa intervenção estava diretamente articulada com o 

trabalho de profissionais das áreas de conhecimentos específicos. 

É importante ressaltar que o objetivo da inserção do Assistente Social na 

educação é somar sua intervenção a dos outros profissionais na atuação de uma 

equipe multiprofissional para uma intervenção mais acertada nas expressões da 

questão social, que emergem no âmbito escolar. Ainda de acordo com Souza 

(2005), o Assistente Social nas Universidades, por exemplo, deveria “organizar as 
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refeições e residências estudantis, aprovar bolsa de estudo e ter atenção à saúde 

dos estudantes”.  

O Assistente Social, portanto, com sua intervenção educativa, constitui-se 

num profissional de extrema relevância no que se refere aos serviços prestados aos 

usuários da Política Educacional do país, uma vez que possui conhecimentos 

específicos para atender as demandas. Para tanto, utiliza os “instrumentais técnico-

operativos para subsidiar suas ações sociais, pedagógicas, políticas e culturais” 

(Souza, 2005). 

O Serviço Social vem ampliando sua área de atuação, e conquistando 

espaços que proporcionam novas possibilidades para a divulgação e efetivação das 

políticas sociais e o acesso da população a essas políticas. Ele se apresenta como 

uma profissão voltada para o atendimento das demandas sociais da população, com 

o objetivo de expandir o direito e emancipar a sociedade (Alves, 2010). 

Neste sentido cabe a ele não só diagnosticar, mas propor alternativas para as 

problemáticas sociais vividas por esses estudantes. Dentre essas problemáticas 

destacamos a evasão que se caracteriza hoje como um grande nó a ser desfeito 

pelos profissionais da área educacional. O Serviço Social ainda encontra um grande 

desafio que é o de construir uma prática de qualidade no meio educacional em favor 

da igualdade e da justiça social (Alves, 2010). 

O Assistente Social se apresenta como um aliado dentre os diversos atores 

na área educacional, através de seu olhar diferenciado, considerando o espaço 

educacional um lugar onde emergem vários conflitos, por se tratar de um cenário 

comum a seres únicos, e em fase de desenvolvimento, o objetivo é de se aproximar 

das demandas de cada estudante, possibilitando que ele externalize suas questões, 

para maior acesso a política de educação. 

Segundo Almeida (2000, p, 19-24) 

 

 
O trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais não se confunde ao dos 
educadores. Em que pese à dimensão sócio-educativa de suas ações, sua 
inserção tem se dado no sentido de fortalecer as redes de sociabilidade e 
de acesso aos serviços sociais e dos processos sócio-institucionais. (IBID) 
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No que se refere ao ingresso de estudantes que pertencem à classe 

trabalhadora nas instituições educacionais, observa-se uma maior dificuldade a 

respeito do acesso e permanência. Castro (2009) nos relata que alguns grupos 

sociais não almejam apenas o acesso nas instituições, mais sim condições de 

permanência.  

O direito a educação não pode ser relacionado apenas com as novas 

possibilidades de acesso ao ensino, mas é indispensável que instrumentos eficazes 

sejam criados para alocar os estudantes na universidade, viabilizando sua 

permanência e a qualidade de conclusão, “[...] reduzindo os efeitos das 

desigualdades apresentadas por um conjunto de estudantes provenientes de 

segmentos sociais cada vez mais pauperizados e que apresentam dificuldades na 

vida acadêmica” (Magalhães, 2012, p.94), para tanto o trabalho do serviço social é 

de extrema relevância.  

 De acordo com Nascimento (2013) “ao ingressarem nas instituições 

educacionais demandam ações que possibilitem a conclusão dos seus respectivos 

cursos e êxito na trajetória acadêmica”.  

 É possível observar também que o mecanismo assistencial contido nas 

políticas sociais tem uma dupla face, ao mesmo tempo em que o inclui, ele também 

o exclui dos bens prestados pelo Estado. 

 A partir dessa discussão Castro (2009, p.256) diz que 

 

 
na persistência de uma atuação ineficaz por parte do Estado, os estudantes 
criam seus próprios mecanismos de defesa e estratégias para permanecer 
[...] nas instituições educacionais. As dificuldades de ordem emocional e 
financeira, numa relação direta entre si, afloram inseguranças e medos, 
que, dependendo da situação de cada um, irão determinar estratégias e 
encaminhamentos múltiplos e diferenciados (IBID). 

 

 

 O Serviço Social precisa ser pautado no compromisso com a igualdade e 

justiça em um rumo ético-político. Para tal temos como direção profissional o nosso 

Projeto Ético Político.  

 

 
O Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o 
exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 
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cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em indicativos 
abstratos, deslocados do processo social. Afirma, como valor ético central, o 
compromisso com a parceria inseparável, a liberdade. Implica a autonomia, 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, o que tem 
repercussões efetivas nas formas de realização do trabalho profissional e 
nos rumos a ele impressos (IAMAMOTO, 2008, p. 77) 

 

 

 Outros princípios norteadores do fazer profissional, contidos no Código de 

Ética são 

 

 
• Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo;  
• Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis e sociais e políticos 
das classes trabalhadoras;  
• Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso a bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como a gestão democrática. 
 • Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando 
o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças; 
 • Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação exploração de classe, etnia 
e gênero; 

 

 

 O Assistente Social, portanto, é um profissional que a partir de um projeto 

crítico se manifesta em busca da transformação de um conjunto de desigualdade e 

questões sociais advindas de uma sociedade capitalista. E essas manifestações se 

concretizam através de programas e políticas sociais.  

 

 
 Neste âmbito, entendermos que o exercício profissional orientado por um 
projeto profissional que contenha valores universalistas, baseado no 
humanismo concreto, numa concepção de homem enquanto sujeito 
autônomo, orientado por uma teoria que vise apreender os fundamentos 
dos processos sociais e iluminar as finalidades, faculta aos assistentes 
sociais a consciência de pertencer ao gênero e lhe permite desenvolver 
escolhas capazes de desencadear ações profissionais motivadas por 
compromissos sociocêntricos que transcendem a mera necessidade 
pessoal e profissional[...], orientados por um projeto profissional crítico os 
assistentes sociais estão aptos, em termos de possibilidade, a realizar uma 
intervenção profissional de qualidade, competência e compromisso 
indiscutíveis (Guerra, 2007, p.15) 
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Independente de sua área de atuação os profissionais são confrontados com 

uma avalanche de desafios e questões, das quais precisam com ética e 

profissionalismo combater. Desfazer práticas assistencialistas não é uma tarefa fácil 

e requer ter as competências ético-política, técnico-operativa e teórico-metodológica. 

Neste sentido, a inserção de profissionais no campo da Assistência Estudantil 

deve priorizar o entendimento do educando como sujeito em sua integralidade, 

compreendido num contexto histórico, social e familiar determinado, que traz 

influências para sua formação pessoal e profissional. A Universidade deve contribuir, 

portanto, para maximizar não apenas o valor formativo para o mercado, mas fazer 

do curso de graduação um marco para construção da cidadania e da dignidade 

humana. 

 

 

2.2 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA COORDENAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 
 

No setor da CAES Coordenação de Assistência Estudantil, da Universidade 

Federal Fluminense/UFF localizado no Município de Campos dos Goytacazes é 

desenvolvido um trabalho para alocar os estudantes universitários que ingressam na 

universidade com um trabalho de assistência e visando uma melhor maneira de 

promover o êxito acadêmico.  

Desde 2012, o setor desenvolve o Projeto de Intervenção do Núcleo de 

Atenção Integral do Estudante (NAI), que tem como objetivo geral 

 

 
contribuir para a qualidade da formação universitária, favorecendo o acesso 
aos programas de assistência estudantil, bem como para efetivação de 
acesso a direitos sociais e de saúde (Projeto Nai, 2012). 

 

 

Dentre as atribuições do Assistente Social na CAES destacam-se aquelas 

relacionadas às demandas dos alunos, que são: orientarem quanto a bolsas de 

apoio acadêmico e auxílios como: auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche, 

bolsa acolhimento, bolsa desenvolvimento, bolsa emergencial. A solicitação de 
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bolsas vem sendo a maior demanda dos alunos, principalmente os que residem fora 

do município de Campos, como forma de ajudar com os custos de moradia, 

alimentação e materiais (livros e apostilas). No entanto, ainda temos: 

acompanhamento social dos bolsistas; encaminhamento para consultas médicas, 

psicólogos, fonoaudiólogos, dentre outras 

 

 
 Estudar a realidade social dos estudantes, traçando perfil sócio-

econômico, a fim de propor medidas que venham ao encontro de suas 
necessidades; 

 Prestar orientação social aos alunos no sentido de identificar recursos e 
fazer uso dos mesmos na perspectiva de direitos; 

 Identificar e acionar rede pessoal e familiar do estudante, quando 
necessário, visando favorecer a operacionalização da demanda 
apresentada; 

 Elaborar, coordenar, executar ações nas áreas de saúde e assistência 
social; 

 Informar aos estudantes sobre os programas sociais disponíveis na 
Universidade e na Comunidade, democratizando o acesso aos serviços; 

 Participar de reuniões e eventos referentes aos assuntos específicos do 
Serviço Social;  

 Realizar atividades educativas (palestras, oficinas, campanhas);  
 Efetivar parcerias a fim de atender a demandas trazidas pelos 

estudantes; 
 Supervisionar bolsistas do Núcleo. (PROJETO NAI, 2012). 

 

 

O Núcleo Atenção Integral ao Estudante - NAI é um espaço de acolhimento, 

orientação e encaminhamento do estudante, no intuito de socializar programas da 

Universidade Federal Fluminense que favoreçam sua permanência ao longo do 

curso, bem como promover ações que qualifiquem sua formação pessoal e 

profissional. 

Segundo Almeida (2003), de acordo com sua experiência acumulada sobre a 

inserção do Serviço Social no campo educacional e programas de assistência 

estudantil, as ações neste campo envolvem quatro focos principais. 

O primeiro foco envolve as ações e atividades que convergem para a garantia 

do acesso da população à educação escolarizada. São atividades relacionadas à 

concessão de bolsas, definição de critérios de elegibilidade institucional, elaboração 

de diagnósticos populacionais para ampliação da capacidade de cobertura 

institucional e a mobilização política de grupos sociais com vistas à garantia do 

acesso à educação.   
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O segundo foco relaciona-se às atividades e ações que visam garantir a 

permanência do educando nas instituições educacionais. Dentre estas atividades 

encontram-se as ações interinstitucionais dirigidas para a mobilização da rede de 

proteção social local, como os serviços de saúde, de transporte, os Conselhos 

Municipais ligados aos diversos campos dos direitos sociais e os programas e 

projetos sociais das demais instâncias governamentais. São ações que favorecem 

desde o encaminhamento para atendimento na rede de serviços social mais próxima 

até a inclusão em programas sociais que incidem diretamente sobre as condições 

objetivas da população. 

O terceiro foco diz respeito às ações e atividades que são realizadas pelos 

assistentes sociais com o intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados no 

sistema educacional. Neste caso, são desenvolvidas atividades conduzidas tanto por 

assistentes sociais como por equipes multiprofissionais, voltadas para a discussão 

dos problemas sociais e educacionais. São atividades promovidas como parte de um 

processo de formação ampliada da população.  

O último foco relaciona-se ao desenvolvimento de atividades que apontam 

para o fortalecimento das propostas e ações de gestão democrática e participativa 

da população no campo educacional. São atividades desenvolvidas junto a 

segmentos sociais como coletivos e grêmios estudantis, sindicatos, associações de 

pais, de moradores e profissionais da educação, no sentido de instrumentalizar e 

apoiar os processos de organização e mobilização sociais no campo educacional. 

Neste sentido, a inserção de profissionais no campo da Assistência Estudantil 

deve priorizar o entendimento do educando como sujeito em sua integralidade, 

compreendido num contexto histórico, social e familiar determinado, que trazem 

influências para sua formação pessoal e profissional.  

A Universidade, então, deve contribuir para maximizar não apenas o valor 

formativo para o mercado, mas fazer do curso de graduação um marco para 

construção da cidadania e da dignidade humana, buscando atender ao aluno e 

minimizar os condicionantes sócio-econômicos que interferem no processo e na 

qualidade da formação acadêmica.  

Segundo Alves (2010), o Assistente Social é um agente crucial no papel de 

colaborador para a implementação de mudanças, considerando ser este um dos 

profissionais que lidam de maneira próxima ao aluno, e em especial com o aluno de 
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baixa condição socioeconômico que é o público alvo das políticas de assistência 

estudantil. 

  Nesse contexto, a CAES trabalha, na viabilização dos direitos sociais, 

possibilitando o acesso democrático dos estudantes à universidade pública. O 

serviço social na CAES é de extrema importância na adaptação deste estudante e 

não só prestando assistência a ele como também a sua família. O trabalho do 

Assistente Social se torna extremamente relevante diante das demandas 

apresentadas pelos estudantes. Os caminhos percorridos pelos profissionais para 

garantir a permanência do estudante na universidade vão para além do atendimento 

imediatista. Isso se concretiza através de entrevistas, visitas domiciliares, 

acompanhamento social do estudante, concessão de bolsas e encaminhamentos a 

setores internos e externos. As entrevistas e os questionários são utilizados, em um 

primeiro momento, para se avaliar o perfil sócio econômico dos estudantes e ver se 

eles se enquadram ou não nos critérios estabelecidos dos programas de assistência 

estudantil. 

É importante frisar que as ações são pensadas e efetivadas em conjunto, 

onde o Assistente Social se apresenta como parceiro das ações que são 

desenvolvidas na universidade com outros profissionais (psicólogos, direção, 

supervisão). A equipe precisa reconhecer que todos fazem parte do processo de 

ensino e aprendizagem, e que suas ações serão voltadas para a promoção desse 

estudante enquanto sujeito inserido na sociedade.  

O trabalho possibilitou compreender que essas ações não podem ser 

resumidas em uma intervenção imediatista. Aos desafios enfrentados, foi possível 

perceber que ter uma visão aguçada nos possibilita enxergar para além do que está 

posto e solucionar problemas ocultos.  

Além de todas as ações voltadas para o desenvolvimento e execução de 

programas e projetos direcionados aos estudantes, como parte dessa experiência, 

foi desenvolvido um projeto de intervenção5 dando ênfase à saúde do estudante 

universitário, pois reconheceu ser este um ponto importante a ser trabalhado pelo 

serviço social para garantir a permanência do aluno, ou pelo menos, minimizar as 
                                                
5 O Projeto de Intervenção em Educação Em Saúde para Universitários Bolsistas da Universidade Federal 
Fluminense de Campos dos Goytacazes, foi realizado no período de Agosto à Novembro de 2014 e tinha como 
objetivo geral informar aos estudantes da UFF/Campos meios de prevenir doenças e promover a saúde em prol 
de um melhor desenvolvimento acadêmico, isso se dava por meio de palestras ministradas pelas estagiárias do 
setor da CAES, Relaine Pereira e Luciláisa da Conceição em reuniões com os estudantes bolsistas. 
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repetências e evasão na universidade. Foi possível observar que as demandas 

trazidas pelos estudantes perpassavam única e exclusivamente o cunho financeiro, 

e que esse tinha impactos na saúde do estudante, uma vez que, a maioria das 

ações desenvolvidas na CAES era relacionada com oferta de bolsas estudantis. 

 O trabalho do Assistente Social vai para além de uma ação assistencialista, 

que visa solucionar questões sociais apenas com concessões (ajuda). A inquietude 

desse profissional, que tem como foco a intervenção, permite um aprofundamento 

das questões sociais, transformando a realidade social e proporcionando ao 

indivíduo o direito de acessar bens e serviços. Muitas vezes são estigmatizados, 

rotulados como os profissionais que distribuem cestas básicas e que tem “dó dos 

pobres”. Através da luta histórica para romper com esse estigma, foi possível, 

esclarecer o novo papel do Assistente Social. 

Os Assistentes Sociais trabalham com as mais diversas expressões da 

questão social, informando a população sobre seus direitos e os meios de acesso a 

eles.  

 De acordo com Barroco e Terra (2012, p, 121)  

 

 
O assistente social na sua prática profissional, na relação que estabelece 
com os usuários do Serviço Social, com outros profissionais e com qualquer 
pessoa, deve pautar sua conduta no reconhecimento da liberdade e de suas 
possibilidades, eis que esse é o valor ético central. (IBID) 

 

 

Foi possível, portanto, observar quais as dificuldades que os profissionais têm 

no seu dia-a-dia de trabalho, mudanças em seus planejamentos, mudanças em 

métodos, a busca por executar de formas diferentes as tarefas a fim de atingir a todo 

o público e alcançar os objetivos, enfim, todas as eventualidades que acontecem no 

decorrer de um trabalho, principalmente no trabalho do Assistente Social que tem 

como objetivo a intervenção na realidade e o enfrentamento da questão social. 
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CONCLUSÃO 
 
  
 Observamos, portanto, que a importância deste trabalho está em mostrar que 

não basta ampliação de vagas nas universidades públicas sem garantia de 

permanência e de ações que possibilitem um desenvolvimento acadêmico 

satisfatório por parte do estudante que, por questões relacionadas à desigualdade 

socioeconômica, era impedido de acessar a educação superior. Em qualquer que 

seja o campo de atuação do Assistente Social ele tem como compromisso lutar pela 

garantia dos direitos e contribuir para o crescimento social, político e cultural dos 

sujeitos.  

 Todas as ações voltadas para o acesso dos estudantes às universidades 

públicas são válidas, no entanto, ações ainda mais eficazes precisam ser realizadas 

para que esse público, que em sua maioria é jovem, permaneça e conclua a 

graduação com êxito. No campo da educação, o Serviço Social, segundo Souza 

(2005) busca trabalhar, “o desenvolvimento do aluno, o despertar desse público 

como formadores de opinião, transformadores do seu cotidiano, responsáveis por 

seus atos, construtores de idéias inovadoras, [...]”. 

 No que tange o trabalho do Assistente Social na perspectiva das políticas 

públicas voltadas para a permanência dos estudantes na universidade, ele busca 

assegurar os direitos dos estudantes, com o objetivo de fortalecer o vínculo com a 

universidade, favorecendo um melhor desenvolvimento acadêmico e enfrentando as 

questões sociais trazidas por eles. Essas questões têm influência direta no 

comportamento dos estudantes no cenário educacional. No entanto, são questões 

que precisam ser analisadas de forma profunda e o Assistente Social com sua 

bagagem de conhecimento e construção crítica vai para além do que está posto, 

buscando resolver os problemas ocultos. 

 Competência profissional vai para além de habilidades técnicas, requer 

conhecimento e atitude para construir criticamente dentro do espaço de atuação do 

Serviço Social, ações voltadas para o enfrentamento da questão social.  

 No entanto, muito há a ser feito para a permanência do estudante na 

universidade, e para isso o Assistente Social é o profissional melhor preparado para 

lidar com essa questão, com um olhar diferenciado, para além do aparente, em 

busca de maximizar os direitos e emancipar a sociedade. 
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 Portanto, o Assistente Social é o profissional que tem como núcleo de ação a 

realidade social e em suas 

 

 
múltiplas representações e linguagens, possui competência para planejar, 
propor, elaborar e executar os seus projetos sociais em defesa do respeito à 
diversidade humana e à ética como fortalecimento da cidadania e da 
democracia. (Souza, 2005) 

 

 

 Diante disso, foi possível perceber no campo de estágio que o profissional 

não pode se prender ao aparente. Ele precisa investigar, precisa conhecer a 

realidade do estudante para saber que instrumentos utilizar no enfrentamento da 

questão que ele traz, pois muitas das vezes o estudante chega com uma demanda e 

no decorrer da conversa ou entrevista aparecem outros fatores relevantes para 

aquela situação.  

 Podemos concluir, portanto, que diante dos problemas expostos nesse 

trabalho ainda existe uma luta a ser travada para a permanência do estudante na 

universidade.  Ter políticas que apenas permitam o acesso de estudantes nas 

universidades públicas não é suficiente para que o estudante tenha um bom 

desempenho acadêmico e muito menos que esteja capacitado para enfrentar o 

mercado de trabalho. É necessário que haja suporte dentro da universidade que 

garanta ao estudante meios de se manter, seja ele financeiro ou psicológico. 
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