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RESUMO 

 

O presente trabalho final de curso teve como objetivo analisar a autonomia 

relativa das assistentes sociais na Assistência Estudantil da UFF Campos e como 

isso interfere no seu trabalho profissional. Esse trabalho se fundamenta no método 

elaborado por Karl Marx, qual seja: o materialismo histórico dialético. Para o alcance 

do objetivo realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de campo a qual foi 

desenvolvida por uma abordagem qualitativa (que utiliza a coleta de dados para 

desvelar questões de pesquisa). Para tanto, foi enviado um questionário por e-mail 

para as assistentes sociais de modo a obter uma compreensão e explicação mais 

ampla do tema abordado. Identificou-se, através da pesquisa, a importância que a 

assistência estudantil possui na vida acadêmica dos alunos e o papel fundamental 

que a autonomia tem no exercício profissional das assistentes sociais. Esta 

autonomia é prejudicada em razão da dependência que a assistência estudantil da 

UFF Campos tem à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (responsável pela oferta de 

bolsas/ auxílios destinados aos alunos). Porém, com os resultados da pesquisa, foi 

possível observar um avanço na relação das profissionais com esse setor, que fica 

situado em Niterói.  

 

Palavras-chave: Educação Superior Pública. Assistência Estudantil. Autonomia 

Relativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present final course work aimed to analyze the relative autonomy of social 

workers in Student Assistance at UFF Campos and how it interferes with their 

professional work. This work is based on the method developed by Karl Marx, 

namely: dialectical historical materialism. To achieve the objective, a bibliographic 

and field research was carried out, which was developed using a qualitative 

approach (which uses data collection to unveil research questions). To this end, a 

questionnaire was sent by e-mail to social workers in order to obtain a broader 

understanding and explanation of the topic addressed. Through the research, it was 

identified the importance that student assistance has in the academic life of students 

and the fundamental role that autonomy has in the professional practice of social 

workers. This autonomy is impaired due to the dependence that UFF Campos 

student assistance has on the Dean of Student Affairs (responsible for the offer of 

scholarships / aid for students). However, with the results of the research, it was 

possible to observe an advance in the relationship of professionals with this sector, 

which is located in Niterói. 

Key- words: Public Higher Education, Student Assistance, Relative Autonomy.  
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INTRODUCÃO 

O objetivo deste estudo foi analisar os impactos da autonomia relativa 

profissional das assistentes sociais da Assistência Estudantil da UFF Campos. Esse 

trabalho torna-se relevante em razão da importância desse setor para a vida 

acadêmica do alunado, o qual elabora atividades voltadas para o estudante em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica com base no PNAES (Programa 

Nacional de Assistência Estudantil).  

A Assistência Estudantil visa orientar os discentes na UFF, juntamente com a 

PROAES (Pró Reitoria de Assuntos Estudantis) com o objetivo de oferecer aos 

alunos condições materiais que garantam o processo de formação acadêmica, a 

partir dos programas sociais oferecidos pela instituição. Metodologicamente, além da 

pesquisa bibliográfica foi desenvolvida pesquisa de campo, a qual foi realizada com 

as profissionais supracitadas. 

A pesquisa se fundamenta no método elaborado por Karl Marx1, qual seja: o 

materialismo histórico dialético, materialismo, pois ele parte de uma realidade 

material, histórico porque ele fala da importância de se considerar a história ao longo 

dos anos e, dialético por significar a capacidade de diálogo que se faz com a 

realidade para análise do objeto de pesquisa. Neste sentido, a vida social vai se 

constituindo como um processo histórico-construído, ou seja, não é dado imediato 

pela imposição da natureza. 

O trabalho foi desenvolvido por uma abordagem qualitativa que utiliza coleta 

de dados para desvelar questões de pesquisa, que foi realizada por meio de um 

questionário enviado por e-mail para as assistentes sociais, de modo a obter uma 

compreensão e explicação mais ampla do tema exposto. Caracteriza-se com uma 

análise de tipo descritiva a partir de duas vertentes a serem analisadas: bibliográfica 

e de campo. Foi proposto no projeto a realização de entrevistas, mas devido a 

pandemia do Covid-19 não foi possível a realização das mesmas.   

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal Fluminense, instituição de 

ensino que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, no Município de 

Campos dos Goytacazes, RJ.  
                                                           
¹ O método de Max é composto pelas categorias de totalidade, historicidade, mediação, contradição e 

dialética, conforme pode ser aprofundado no livro “Introdução ao estudo do Método de Marx”, de 
José Paulo Netto. 
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A proposta escolhida foi pensada a partir da vivência no campo de estágio, na 

assistência estudantil da UFF no período de três semestres, nos meses de março a 

dezembro do ano de 2018 e de março a julho do ano de 2019, em que foi observado 

problemas na realização do trabalho profissional das assistentes sociais, 

ocasionados pela pouca autonomia profissional, uma vez que os resultados das 

avaliações socioeconômicas eram feitos pela equipe de Niterói.  

Portanto, o processo de seleção fica centralizado na UFF Niterói que é 

responsável pela elaboração dos editais, dos números de vagas ofertadas para 

todos os polos e da divulgação dos resultados, o que acarreta na dependência das 

assistentes sociais em relação a PROAES na seleção de bolsas/auxílios.  

Diante disso, o presente trabalho torna-se relevante em razão da importância 

do setor da Assistência Estudantil para a permanência e conclusão dos alunos do 

ensino superior. Considerando o trabalho do assistente social, nesse processo de 

avaliação socioeconômica, é essencial, pois, o profissional por meio de um estudo 

social e entrevistas, obtém um conhecimento mais aprofundado das demandas que 

chegam para o setor.   

Na assistência estudantil, há a participação de uma equipe multiprofissional, 

sendo composta por assistentes sociais, estagiários, psicólogo e servidores com 

função administrativa. Ao particularizar o assistente social, com suas atribuições 

privativas e competências asseguradas na Lei de Regulamentação da Profissão n° 

8.662/93, busca por respostas e soluções que venham minimizar determinados 

problemas sociais, que deem condições para que os alunos permaneçam no espaço 

sócio educacional. 

De acordo com Mioto, “a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto 

ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e 

que, por isso, não pode ser aleatório.” (2018, p. 38).  

Seguindo esses preceitos, o presente trabalho teve como fonte de pesquisa 

textos que foram indicados pela orientadora, estudos das legislações e políticas da 

área educacional e artigos que foram selecionados em revistas que são importantes 

para a categoria profissional, quais sejam: Temporalis, Serviço Social e Sociedade, 

O social em questão, Sociedade em debate e Ser social. A partir dos descritores 

selecionados: assistência estudantil e autonomia profissional foi feita a busca nas 

revistas. Com o descritor assistência estudantil foram encontrados quatorze artigos, 
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e com o descritor autonomia profissional não foram encontrados artigos nas revistas 

citadas. Após uma leitura inspecional foram selecionados dez artigos que 

contribuíram para o trabalho.  

A monografia foi dividida em dois capítulos, o primeiro se baseia na discussão 

teórica da pesquisa bibliográfica, a partir do debate dos autores escolhidos das 

revistas sobre o tema proposto, são eles: Braga (2018), Cavaignac e Costa (2017), 

Cislagui e Silva (2012), Imperatori (2017), Leite (2012), Machado (2017), Magalhães 

e Menezes (2014), Mocelin (2019), Nascimento e Nicolau (2018) e Prada e Surdine 

(2018).   

Apresentando um breve debate da trajetória da educação superior pública no 

Brasil e como ela se efetivou como um direito e, a partir dessa conquista, surgiram 

novas políticas e programas que foram essenciais para a permanência dos 

estudantes na universidade, ressaltando o trabalho da assistente social na 

assistência estudantil.    

No segundo, além da revisão de literatura, da qual sobressaíram as 

considerações de Amador (2011),Ceolin (2014), Durigueto e Baldi (2012), Freitas 

(2011), Silva e Souza (2017), Raichelis (2011) e Taborda, Mann e Peier (2015) foi 

realizada a análise dos dados contidos nos questionários que foram respondidos 

pelas assistentes sociais da assistência estudantil da UFF Campos, totalizando duas 

profissionais. Nesse capítulo foi feita uma discussão acerca da importância da 

autonomia profissional para o serviço social no seu espaço sociocupacional 

particularizando o trabalho das assistentes sociais da instituição supracitada.  
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CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO SUPERIOR: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E O 

TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

O presente capítulo tem como objetivo analisar o processo de democratização 

do ensino superior no Brasil. A partir de uma breve discussão da sua trajetória foram 

apontados os momentos marcantes na luta pelo ensino público e também os 

retrocessos na expansão das Instituições de Ensino Superior.  

A educação pública superior no Brasil é marcada pela dificuldade de acesso 

da população pobre e voltada para a elite do país. Desde a invasão portuguesa em 

1500 até meados de 1800 não havia nenhuma ação voltada para a educação. Foi a 

partir de 1800 que começaram a surgir as primeiras ações para introduzir no Brasil 

cursos de ensino superior, pois antes a elite estudava na Europa.    

Com o processo de industrialização na década de 1930, foram exigidas novas 

necessidades de ensino superior, priorizando ainda os interesses da classe 

dominante. Na década de 1950, surgiram novas pressões por reformas 

educacionais. O novo modelo econômico elencava como necessidade a qualificação 

profissional.  

Durante o período da ditadura civil militar de (1964-1985) teve o início de um 

projeto da educação que necessitava de mão de obra especializada para as 

inovações tecnológicas no mercado de trabalho. Porém, também houve movimentos 

sociais de resistências ao projeto de educação conservadora, em que a UNE – 

União Nacional dos Estudantes foi essencial nesse processo de democratização do 

ensino superior.    

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal Brasileira, importante no 

processo de democratização do país, ela garante a educação como um direito de 

todos e dever do Estado, mas logo em seguida dos anos (1990-2003) as políticas 

sociais sofrem com a expansão das políticas neoliberais. Com medidas de 

privatização e redução dos gastos públicos, a educação pública acaba sendo 

atingida e há o aumento do ensino superior privado, principalmente pela criação do 

FIES em que o Estado financiava a graduação.  

Em 1989 foi criada a FONAPRACE – Fórum Nacional de Pró-Reitorias de 

Assuntos Comunitários e Estudantis e a ANDIFES – Associação Nacional dos 
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Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que visavam garantir 

igualdade oportunidades dos estudantes.  

No governo de Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016) ocorreu uma ampliação 

na oferta de ensino superior público e privado. Para a educação privada foi instituído 

programas como o PROUNI – Programa Universidade para Todos fornecendo 

bolsas de estudo nas instituições privadas e facilitou o financiamento para os 

estudantes pelo FIES.  

Para a educação pública foram criados decretos, políticas e programas 

fundamentais que facilitaram seu acesso como o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) como o objetivo 

de criar condições de ampliação de acesso e permanência no ensino superior. 

Diante disso cria-se a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) para 

minimizar as desigualdades sociais na permanência escolar.   

A Lei de Cotas n° 12.711/2012 também ampliou o acesso da população 

negra, pobre e pessoas com deficiência nas universidades. E os programas como 

ENEM e SISU foram essenciais para se democratizar esse acesso.   

Portanto, a partir da criação desses programas foi criado o setor de 

Assistência Estudantil responsável por atender as demandas de estudantes oriundos 

da classe trabalhadora e de baixas condições financeiras, como moradia, 

alimentação, transporte, saúde e etc., visando à garantia de permanência dos 

alunos. 

 Desse modo, o capítulo também discute a importância do assistente social 

nesse setor atuando nas múltiplas expressões da questão social postas no cotidiano 

profissional facilitando a permanência dos estudantes na universidade. 

 

1.1 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO E AS 

PRINCIPAIS POLÍTICAS E PROGRAMAS DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS DA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

A educação pública superior no Brasil é marcada pela dificuldade das classes 

subalternas conseguirem acessá-las, sua criação foi voltada para as elites do país. A 
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população pobre não tinha acesso a ela e por muitos anos continuou sendo 

inacessível. (COSTA, 2018) 

A implementação da educação superior no país ocorreu de forma lenta e 

tardia, os primeiros cursos superiores começaram a ser instalados no Brasil a partir 

de 1808, com o surgimento do Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia e, em 1827, por 

meio da criação das faculdades de Direito de São Paulo (SP) e de Olinda (PE). Já a 

criação das primeiras universidades públicas ocorreu na década de 1920 cujo 

objetivo era modernizar o sistema educacional, mas o seu acesso continuava restrito 

às elites. (COSTA, 2018) 

Portanto, a inserção do ensino superior no Brasil se deu a partir do terceiro 

século de seu “descobrimento”, durante trezentos anos o Brasil não tinha nenhum 

curso de educação superior público no país, sendo assim os filhos da elite tinham 

que ir à Europa para cursar uma universidade, sendo o principal destino: a cidade de 

Coimbra, situada em Portugal. (FONAPRACE, 2012) 

As primeiras e únicas iniciativas na área de educação vieram dos jesuítas no 

século XVII, eram mais voltados para a catequese religiosa, eram iniciativas 

isoladas, que não podem ser consideradas como o ingresso do ensino superior no 

Brasil, visto que era um estabelecimento português. (FONAPRACE, 2012)  

Assim sendo, 

 

As incipientes iniciativas nesse âmbito, realizadas pelos jesuítas dos 
séculos XIV ao XVIII atingiam menos de 0,1% da população brasileira, visto 
que excluíam as mulheres, que representavam 50% da população; os 
escravos, 40% da população e os negros livres, os pardos, os filhos 
ilegítimos e as crianças abandonadas. (COSTA, 2018, p. 35) 

 

Dessa forma, no século XIX havia somente vinte e quatro instituições de 

ensino superior no Brasil que se consolidaram como sendo de natureza 

profissionalizante e elitista, a partir da iniciativa privada, com faculdades isoladas, 

inicialmente nas regiões nordeste e sudeste, com cursos relacionados à área da 

saúde e direito. (FONAPRACE, 2012) 

No século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização, 

principalmente na década de 1930, após a crise de 1929 que ocasionou a falência 
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sobretudo de muitos produtores de café que era a principal fonte de economia do 

país.   

Diante disso, o país com essa nova fase de desenvolvimento, trouxe 

mudanças importantes para o ensino superior no Brasil, pois, a urbanização e a 

industrialização exigiram novas necessidades ao ensino superior. (COSTA, 2018) 

Neste período, 

 

É elucidativo desse processo a criação de 64 estabelecimentos de ensino 
superior durante a I República (escolas superiores) e de 338 no período 
entre 1930 a 1960 (universidades). Essa etapa no desenvolvimento 
quantitativo responde às novas exigências intelectuais, sociais e culturais da 
civilização urbano-industrial, o que acarretou uma expansão do ensino, da 
ciência e da tecnologia científica, bem como uma intensificação da 
produção de conhecimentos originais. (COSTA, 2018, p. 37) 

 

Contudo, esse desenvolvimento na educação foi voltado para atender as 

necessidades e aos interesses prioritários da elite, que buscava garantir a 

consolidação da sua dominação sem romper com os padrões conservadores da 

sociedade e buscava assegurar a manutenção da grande desigualdade entre as 

classes no Brasil. (COSTA, 2018)  

Contribuiu para o crescimento do ensino superior também as pressões por 

reformas educacionais surgidas na década de 1950, por demandas principalmente 

das classes médias que passaram a lutar pela garantia do ensino superior, pois, 

perceberam a possibilidade de ascensão social a partir desse novo modelo 

econômico de industrialização que criava novos empregos e exigia diversos níveis 

de qualificação. (CISLAGHI, 2019) 

Até a década de 1950, 

 

Antes da penetração maciça de multinacionais, as necessidades de 
treinamento de força de trabalho podiam ser supridas por instituições como 
o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (Senai) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). (CISLAGHI, 2019, p. 137) 

 

Nos anos subsequentes, no período da ditadura civil militar no Brasil (de 1964 

–1985) teve início um projeto de educação em que resultou na necessidade de mão 

de obra especializada para as inovações tecnológicas no mercado de trabalho. 

Portanto,  
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Deu-se início a um projeto de educação que transforma as universidades 
brasileiras em “escolões tecnocráticos”, em virtude dos acordos firmados 
entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Agência dos Estados 
Unidos pelo Desenvolvimento Internacional (USAID). Neste acordo, 
propunha-se uma política educacional privatista, voltada para uma formação 
tecnicista fundamentada nas demandas do mercado de trabalho em nível 
mundial. (AGAPITO, 2016, p. 125) 

 

A partir de 1968, deu-se início a execução das propostas de reforma 

universitária da ditadura civil militar, essa proposta trouxe uma modernização 

conservadora, pois “incorporava bandeiras históricas do movimento social na 

educação e mantinha antigas práticas, não rompendo com o conservadorismo”. 

(CISLAGHI, 2019, p. 136) 

Com isso, o Estado diante desse projeto de reforma universitária assegurou 

os interesses elitistas e conservadores, restringindo qualquer perspectiva 

democratizante de universidade. Então, a direção autocrática não rompeu com o 

conservadorismo no ensino superior, mas o que ocorreu foi uma modernização 

educacional conservadora. (COSTA, 2018) 

Portanto, essa política educacional adotada resultou em desmonte do ensino 

público, favorecendo o surgimento e ampliação de escolas privadas, “além das 

reformas privatistas e mercantilizantes do ensino universitário”. (AGAPITO, 2016, p. 

125) 

A ditadura militar, visava uma política educacional privatista, voltada para uma 

formação tecnicista determinada pelas demandas do mercado de trabalho em nível 

mundial e que, no Brasil, estava sendo implementada a pouco tempo. (AGAPITO, 

2016) 

Houve um aumento de vagas públicas, mas o ensino privado cresceu e em 

maior proporção. Desta maneira, “o capital privado no ensino superior cresceu 

estimulado por medidas dos governos militares e mecanismos de incentivos e 

isenções fiscais”. (CISLAGHI, 2019, p. 137-138) 

Assim,  

 

paradoxalmente, a reforma reorganizou e ampliou a educação pública 
superior, mas possibilitou também o início da hegemonia de uma rede 
privada, majoritariamente com fins lucrativos, financiada indiretamente com 
recursos públicos e com uma qualidade aquém das universidades públicas. 
(CISLAGHI, 2019, p. 138) 
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Vale ressaltar que durante a ditadura civil militar no Brasil, também tiveram 

movimentos sociais de resistência aos projetos de educação conservadora. 

Professores e estudantes defendiam a educação pública de qualidade, havia a 

defesa dos direitos sociais, civis e políticos.  

A UNE – União Nacional dos Estudantes – também foi essencial para a 

democratização do ensino superior, a partir das reivindicações por parte dos 

coletivos estudantis que foram: ampliação das quantidades de vagas nas 

universidades públicas, criação de novas universidades e ampliação das já 

existentes, maior investimento e oposição à democratização do acesso do ensino 

superior pela via privatista (LEITE, 2015). 

Neste contexto de opressão do sistema político da época, segundo Imperatori 

(2017), duas frentes se mostraram importantes para a discussão, construção e 

efetivação da assistência estudantil: FONAPRACE - o Fórum nacional de Pró-

reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis criada em 1987, e ANDIFES– a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

criada em 1989, que defendiam ações comuns em nível regional e nacional das 

instituições de ensino superior, visando garantir igualdade de oportunidades para os 

estudantes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e criar condições 

básicas de permanência e conclusão.  

Na década de 1980, o Brasil viveu a transição da ditadura civil militar para a 

democracia. Com isso, ocorre o processo de democratização no Brasil, foi 

promulgada a Constituição Federal brasileira de 1988 - que foi fundamental na 

garantia de direitos sociais - que traz em seu artigo nº 205 da seção I do capítulo III, 

afirmando que: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, 

incentivada pela sociedade, tendo em vista o desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, 

ela é um dos principais elementos para a emancipação humana.  

Desta maneira,  

 

A educação pode ser considerada um espaço privilegiado para o 
enriquecimento ou empobrecimento do gênero humano. Assim, na 
perspectiva de fortalecimento do projeto ético-político, o trabalho do/a 
assistente social na Política de Educação pressupõe a referência a uma 
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concepção de educação emancipadora, que possibilite aos indivíduos 
sociais o desenvolvimento de suas potencialidades e capacidades como 
gênero humano. (CFESS, 2011, p. 33) 

 

A Constituição Federal de 1988 ainda afirma na seção I do capítulo III a 

importância da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a 

gratuidade da educação em instituições públicas, a autonomia universitária, o 

pluralismo de ideias, a liberdade de ensinar e, que o ensino é livre à iniciativa 

privada, ou seja, possibilita a educação em instituições privadas desde que cumprido 

as normas gerais de ensino nacional e a aprovação e avaliação da qualidade delas 

pelo poder público. (BRASIL, 1988) 

A luta pelo ensino superior público, gratuito e de qualidade, foi parte do 

debate dos movimentos sociais democráticos no fim da ditadura. Esses movimentos 

foram essenciais na elaboração da Constituição Federal de 1988, porém, logo após 

a sua promulgação, no contexto da década de 1990, no governo de Fernando Collor 

de Melo deu-se início as ofensivas neoliberais, as quais foram intensificadas no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, com medidas de privatização e redução do 

Estado em investimentos de gastos públicos. (CISLAGHI, 2019) 

A partir de então, foram implementadas na política de educação: 

 

Programas que abrem o espaço das universidades públicas (federais e 
estaduais) para entrada de capitais privados, através do financiamento de 
pesquisas científicas e também, a desestruturação do Plano de Cargos e 
Carreiras (PCC) dos docentes e dos funcionários administrativos. 
(AGAPITO, 2016, p.126) 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, no seu 

art. 1º é colocado que  

 

a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (BRASIL, 1996, p. 1) 

 

Logo, a educação não se limita apenas ao espaço da instituição escolar, mas 

também na educação dada pela convivência familiar com os hábitos, costumes, as 
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normas da sociedade, uma dimensão de convívio social, entre outras. Conforme 

elucidado, a regulamentação desta proposta educacional 

 

ocorreu pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 
9.394/1996, que estabeleceu as diretrizes para os diferentes níveis de 
educação e também aspectos relacionados à assistência dos discentes na 
educação. (IMPERATORI, 2017, p. 289) 

 

Contudo, a partir do início da década de 1990, a ofensiva neoliberal avançou 

contra os princípios constitucionais e foi responsável por uma refuncionalização do 

Estado brasileiro, o qual passou a inserir os ditames do Consenso de Washington, 

que institui medidas de privatização dos órgãos estatais e redução dos 

investimentos públicos nas políticas sociais. (COSTA, 2018) 

Diante disso, a educação superior é atingida pelas reformas neoliberais que 

estimulam a mercantilização da educação e o desmonte da educação pública de 

qualidade, “voltadas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, aliando-se 

prioritariamente aos interesses econômicos dos países de capitalismo central.” 

(AGAPITO, 2016, p.127) 

Dessa forma,  

 

como resultante da ofensiva neoliberal, expande-se um contingente de 
alunos que não consegue se manter na universidade, seja pela 
democratização do acesso da classe trabalhadora à universidade, seja pelo 
processo de empobrecimento brutal a que a população brasileira vem sendo 
submetida. (LEITE, 2012, p.462) 

 

Assim, o neoliberalismo tem como uma de suas principais características a 

redução do Estado, especialmente no que diz respeito aos serviços sociais públicos 

estatais ofertados à população. Defende a privatização da esfera pública, com isso 

as políticas sociais ficam restritas, seletivas, focalizadas e não universais. As 

políticas educacionais se incluem nesta focalização, especialmente as de ensino 

superior. (MONTE, AMORIM, COSTA, TRINDADE, 2015) 

Diante disso, a expansão da educação superior no final do governo FHC pode 

ser observada por dois fatos importantes devido as suas medidas que acarretaram 

implicações para as políticas educacionais: 
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O primeiro refere-se aos dados do Censo da Educação Superior (2002), no 
qual fica evidente que o número de ingressantes no ensino superior foi 
predominante nas IES privadas (1.090.54) em relação às IES públicas 
(320.354). No tocante ao segundo mecanismo, destaca- se a privatização 
das universidades públicas federais, por meio do estabelecimento de 
parcerias com empresas (realização de cursos, consultorias e assessorias), 
oferta de mestrados profissionalizantes, bem como de cursos de curta 
duração, provenientes dos programas de extensão. (AGAPITO, 2016, p. 
127) 

 

No governo de FHC, as demandas industriais continuaram sendo priorizadas 

e definiram novas configurações para as políticas educacionais condizentes com as 

exigências do avanço da base científica e tecnológica do trabalho. Portanto, houve 

uma expansão do ensino superior das instituições de ensino privado e, por outro 

lado, continuou reduzida a oferta e o acesso à educação enquanto direito público, 

gratuito e de qualidade. 

Assim sendo, a educação passa a ser um importante mecanismo de controle 

do Estado em manter a sociedade de acordo com o a lógica do capital, dificultando a 

reflexão crítica e com ideologias que favoreçam a manutenção da Ordem, e que 

dificultem a entrada dos mais pobres em instituições de ensino superior, pois ela é 

um importante mecanismo de enfrentamento da pobreza.  

Durante o governo de FHC, o ensino superior à distância na graduação 

institui-se em um modelo lucrativo para o setor privado, pois possui baixo custo de 

manutenção, portanto, também uma modalidade de ensino que teve um crescimento 

nos anos 1990. (AGAPITO, 2016) 

Entre 1997 e 2003, “ampliou-se em 132% o número de matrículas em 

instituições privadas que passaram a representar 67,1% do total de matrículas no 

início da década de 2000”. (CISLAGHI, 2019, p.142)  

Essa expansão se deve principalmente ao Fundo de Financiamento do 

Estudante de Ensino Superior (FIES), criado em 1999, com o objetivo de o Estado 

financiar a graduação na educação superior privada.  Desta forma, 

 

neste ambiente econômico e político, a educação, enquanto direito social, 
está sendo transformada - cada vez mais - em serviço privado e a 
universidade pública se depara com implicações que fragilizam a formação 
com reflexão crítica, passando paulatinamente a ser operacional, produtiva 
e flexível para atender, essencialmente, a lógica do capital. (AGAPITO, 
2016, p.130) 
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Ainda no governo de FHC em 2001 foi decretada a lei nº 10.172 

regulamentando o Plano Nacional de Educação - PNE, o qual trouxe como objetivos 

para a educação:  

. A elevação global do nível de escolaridade da população; 

. A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

. A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 
permanência, com sucesso, na educação pública e 
. Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos 
oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
(BRASIL, p. 7) 

 

Este plano visava uma maior qualidade na educação, que pudesse atingir 

todos os níveis de escolaridade e que o acesso fosse maior e que garantisse a 

permanência dos estudantes. Assim sendo, foi um grande avanço para a educação, 

mas que seria dificultada pelas políticas neoliberais dos anos seguintes.   

Portanto,  

 

Com a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases (Lei. 
9.394/96) e o Plano Nacional de Educação, pode-se afirmar que houve um 
avanço no sentido de entender a educação como um direito social, 
consolidando, assim, o compromisso legal que, entretanto, acabam por de 
fato não se consolidarem, sucumbindo a 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 como o 
da educação. (FONAPRACE, 2012, p. 109) 

 

No governo de Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016) ocorreu uma ampliação 

e democratização do acesso à educação e na garantia de permanência escolar, 

houve então uma expansão da oferta de ensino superior, a partir do aumento de 

matrículas no ensino superior nas instituições públicas. Contudo, também deram 

continuidade à política privatista com o crescimento de instituições de ensino 

superior privadas. Diante disso,  

 

A expansão da educação superior faz parte do conjunto de metas 
acordadas entre o governo brasileiro, Banco Mundial e FMI, resultando na 
implantação dos seguintes programas: Programa Universidade para Todos 
(PROUNI); o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(FIES); o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni).(AGAPITO, 2016, p. 132) 
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Verifica-se, a partir de 2003, uma expansão da educação superior no Brasil, 

em um contexto chamado de novo desenvolvimentismo, marcado principalmente 

pelo investimento de recursos públicos na iniciativa privada.  Desta maneira,  

 

a política de financiamento ao capital privado no ensino superior 
implementado pelos governos do PT, ainda que na sua aparência tenha 
beneficiado os estudantes que almejam o ensino superior, na prática teve 
como efeito principal a financeirização e internacionalização do capital no 
ensino superior privado, que ampliou suas taxas de lucro e passou por 
grandes processos de concentração, incluindo mais recentemente 
instituições do ensino básico e da produção de material didático. 
(CISLAGHI, 2019, p. 149) 

 

Desse modo, a expansão da educação superior se deu em um sentido 

bastante contraditório, pois, conforme a privatização avançava a universidade 

pública também se expandia, mas em uma proporção bem menor quando 

comparada ao setor privado.  

A partir de 2005, o governo passa a incentivar a abertura de mais vagas no 

ensino superior à distância para a graduação. A partir desse incentivo, a expansão 

do ensino a distância aumentou de forma rápida nos cursos superiores, 

principalmente os cursos da área de humanas em razão da necessidade de pouco 

investimento e a probabilidade de lucro alto. (MONTE, AMORIM, COSTA, 

TRINDADE, 2015) 

Em 2005, o governo Lula cria o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI). O programa forneceu bolsas integrais e parciais em instituições 

superiores privadas com distribuição de cotas para estudantes de baixa renda, 

índios, negros e para pessoas com deficiência.  

Diante disso, tanto o FIES quanto o PROUNI foram políticas centrais no 

processo de ampliação da educação superior, destinando repasse de grandes 

volumes de recursos públicos para a iniciativa privada. Assim sendo,  

 

Estas duas políticas, o Fies e o Prouni, de favorecimento do setor privado 
de ensino, não significaram uma ampliação proporcional no número de 
matrículas. Entre 2005 e 2014, houve um aumento de 233,92% nos 
usuários do Prouni, 948,35% do Fies e 149,59% de aumento de 
ingressantes no setor privado, quatro vezes menos que o aumento médio 
dos bolsistas somados. Assim, conclui-se que, além de todas as críticas à 
qualidade das instituições privadas e à transferência de fundo público para 
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garantia de lucros dessas empresas educacionais, os alardeados 
programas de bolsas, ampliados e alterados nos governos do PT, mais do 
que aumentar o número de matriculados substituíram os pagamentos 
diretos dos estudantes por subsídios públicos que garantem às empresas 
mensalidades e ganhos tributários estáveis. (CISLAGHI, 2019, p. 147) 

 
 

Assim, neste contexto e sob o discurso da democratização do acesso, a 

reestruturação da universidade, mesmo atendendo às demandas por educação 

superior pública, responde também às novas exigências de reprodução ampliada do 

capital e, com isso, atende à lógica da produtividade. (COSTA, 2018) 

Em 24 de abril de 2007, ainda no governo Lula, foi instituído o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), com o objetivo de criar condições de ampliação de acesso e permanência 

no ensino superior. O REUNI tem como uma de suas diretrizes a redução das taxas 

de evasão, ocupação de vagas ociosas, aumento de vagas, ampliação de políticas 

de inclusão e Assistência Estudantil. (CISLAGHI; DA SILVA, 2012) 

Com a expansão de vagas nas universidades a partir de 2007 com o Reuni 

ampliou o acesso de estudantes que, por questões relacionadas a desigualdades 

socioeconômicas eram impossíveis de acessar a educação superior pública.  Com 

esse novo perfil de estudantes, teve que se criar estratégias para garantir a 

permanência e conclusão destes alunos das classes menos favorecidas 

economicamente e com diversas desigualdades sociais. 

Diante disso é 

  

Inegável o contexto de expansão do ensino superior e consecutivamente 
aumento das vagas para acesso à universidade pública, principalmente 
para estudantes com determinado recorte socioeconômico, traz à tona a 
discussão da permanência, propondo-nos o desafio de elaborar ações e 
políticas de assistência estudantil que corroboram efetivamente para que o 
discente tenha suas possibilidades ampliadas e potencializadas frente aos 
desafios da formação educacional formal no ensino superior, bem como do 
processo de formação humana. (BRAGA, 2018, p. 27) 

 

Em 2007, o governo instituiu por meio da Portaria Normativa nº 39, do MEC, o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a ser implementado a partir 

de 2008. Este Programa visa minimizar as desigualdades sociais, ampliação e 

democratização de acesso e permanência no ensino superior federal. (CISLAGHI e 

DA SILVA, 2012) 
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 Outro fato importante que contribuiu para inserção de pessoas de baixa 

renda na educação superior foram as políticas de ações afirmativas que são um 

conjunto de medidas voltadas a grupos que foram ou são discriminados e vitimados 

pela exclusão social.  

Tem como objetivo amenizar as desigualdades sociais, em que não haja 

superioridade de raças, etnias, religiões e gênero. Os sistemas de cotas étnicos- 

raciais, tem o objetivo de reservar vagas direcionadas a pessoas com perfil 

vinculado a pobreza, aos negros, indígenas e pessoas com deficiência para ingresso 

nas universidades públicas, tendo como foco a democratização do acesso ao ensino 

superior. (MAGALHÃES e MENEZES, 2014) 

Uma dessas leis é a Lei de Cotas nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que 

garante a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas a reserva de 50% das vagas. (BRASIL, 2012) 

O decreto nº 7.824 que regulamenta a Lei nº 12.711, traz também que dentre 

esses 50% das vagas citadas acima, metade é reservada para estudantes com 

renda familiar igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos per capita, e a outra 

porcentagem é destinada para as cotas raciais e para pessoas com deficiência nas 

Instituições Federais. (BRASIL, 2012) 

Em 2010 o PNAES, foi sancionado no governo Lula, tendo como finalidade 

ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal, a partir de diferentes ações desenvolvidas na área, como transporte, 

moradia estudantil, alimentação, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, 

esporte, creche, apoio pedagógico (BRASL, 2010).  

Dessa forma, as universidades públicas tiveram uma expansão física rápida, 

com a criação de novas universidades e institutos públicos federais e estaduais e 

diversos campi avançados no interior do país, portanto, ocorreu a expansão do 

ensino superior público, especialmente com a interiorização dos campi das 

universidades federais.  

Destarte,  

 
foram criadas 14 novas universidades e 38 novos Institutos Federais (IFs) 
de Educação, Ciência e Tecnologia por meio da Lei nº 11.892/2008. No 
caso das universidades federais, a expansão ocorreu inicialmente com a 
interiorização dos campus das universidades consolidadas e, em seguida, 
com a transformação e/ou criação de novas universidades. (ROCHA, 
SOUSA, COSTA, 2018, p. 8) 
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O acesso a essas universidades passou a ser pelo Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), criado em 2010, em que instituições públicas gratuitas de ensino 

superior de todo o Brasil ofertaram vagas de cursos de graduação, o que foi 

essencial nesse processo de democratização do ensino superior, pois o estudante 

pode concorrer a vagas de diferentes estados do país. (BRASIL, 2014) 

Para concorrer ao SISU é preciso fazer o ENEM antes. O Exame Nacional do 

Ensino Médio foi criado em 1998, cujo objetivo era avaliar a qualidade de ensino 

médio de escolas públicas e privadas. A partir de 2009 o ENEM adquiriu uma nova 

atribuição (que é uma avaliação), substituindo o vestibular em algumas 

universidades, tanto públicas como privadas. (BRASIL, 2018) 

Portanto, a partir das notas obtidas no ENEM, os estudantes podem concorrer 

às vagas de instituições públicas de educação superior de diferentes regiões do país 

sem precisar gastar com deslocamento e taxas de inscrição de vestibulares como 

eram antes do SISU. 

A educação pública, ao longo dos anos, teve diversos avanços que são 

resultados de lutas e conquistas da classe trabalhadora. É garantida como um direito 

social, pois a educação foi marcada por característica elitista e excludente.  

Diante disso,  

 

a educação em Direitos Humanos representa um campo de lutas e 
conquistas sociais, pois a principal característica do ensino Brasil foi 
marcada pela permanência do elitismo e da seletividade, principalmente no 
que se refere ao campo da educação superior. (MACIEL, GONZAGA, LIMA 
e GIMENEZ, 2016, p. 763) 

 

O governo de Dilma (2011-2016) continuou com as políticas de expansão de 

ensino superior público e privado, segundo o Censo da Educação Superior de 2013, 

o qual sinalizou que 

 

o Brasil chegou em 2013 com 7,4 milhões de estudantes universitários, 
desse total, 5,3 milhões (73,5 %) estão em instituições particulares. O 
restante se divide em instituições federais (1,1 milhão), estaduais (604 mil) e 
municipais (190 mil). (INEP, 2013 apud COSTA, 2018, p. 40) 

 
 

Segundo o último Censo de Educação Superior, realizado em 2018, o Brasil 

hoje possui 299 Instituições de Ensino Superior Pública distribuídas entre as redes 
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municipais, federais e estaduais espalhadas pelos estados brasileiros com 201 no 

interior e 98 na capital. E possui 2.238 Instituições privadas. (INEP, 2019) 

Hoje no Brasil, existem 38 institutos federais espalhados em todos os estados 

que se constituem por meio de reitorias e seus campi. Sendo assim, totalizam 605 

campi dos institutos. Já as universidades federais possuem 69 e diversos campi. 

(PRADA e SURDINE, 2018) 

Desse modo, as políticas para a educação superior do governo Lula (2003-

2010) e do governo de Dilma Rousseff (2011-2016) beneficiaram tanto as 

universidades públicas federais quanto as privadas. Priorizaram a construção de 

campus de Instituições Federais de Educação Superior no interior do país, com 

objetivo de reduzir a desigualdade social acarretando mais oportunidades de 

emprego para essa população.  

 

 

1.2 A CRIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NAS UNIVERSIDADES, A 

IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL E AS SUAS 

PARTICULARIDADES NA UFF CAMPOS 

 

Segundo Costa (2010) a trajetória histórica da assistência estudantil no Brasil 

pode ser marcada por dois períodos diferentes. A primeira fase foi a criação da Casa 

do Estudante Brasileiro, em 1928 que vai até 1980. E a segunda abarca desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais.  

Portanto, a primeira ação de assistência estudantil foi a fundação da Casa do 

Estudante Brasileiro em 1928, localizada em Paris, cujo objetivo era auxiliar os 

estudantes brasileiros, filhos de famílias da elite que estudavam fora do Brasil. Com 

isso, percebe-se uma assistência estudantil voltada para a elite brasileira, apesar de 

não ser uma casa localizada no Brasil pode se considerar o início da trajetória da 

assistência estudantil, pois auxiliava os mesmos. (MOCELIN, 2019) 

Em 1930, nosso país teve a construção da Casa do Estudante do Brasil, no 

Rio de Janeiro, a qual possuía um restaurante onde os estudantes com pouca 

condição financeira realizavam suas refeições. (MOCELIN, 2019) 

A primeira ação regulamentada pelo Estado brasileiro ocorreu ainda na 

década de 1930, em que foi instituída a Lei Orgânica do Ensino Superior com 
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medidas de filantropia, ofertando bolsas de estudos aos mais pobres. (MOCELIN, 

2019) 

A Lei Orgânica do Ensino Superior foi inserida na Constituição de 1934 que 

possibilitou a assistência aos estudantes, traz em seu artigo 157 sobre esse tema 

que “Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílios a alunos necessitados, 

mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência 

alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas.” (BRASIL, 1934) 

As Constituições de 1946 e 1967 mantiveram o mesmo texto sobre a 

assistência aos estudantes, através dos artigos 172 e 169 em que “Cada sistema de 

ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência educacional que assegurem 

aos alunos necessitados condições de eficiência escolar” que abrangia todos os 

níveis de escolaridade.  (BRASIL, 1946 e 1967).  

Segundo Mocelin (2019), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) de 1961, trouxe que a assistência social escolar se integrava à política de 

educação.  

Na década de 1970 deu-se a criação do Departamento de Assistência ao 

Estudante (DAE), vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, que criou 

programas de assistência aos estudantes, como bolsas de trabalho que possibilitava 

oportunidades de exercício profissional em órgãos públicos ou privados e bolsas de 

estudos. “No fim dos anos 1980, o DAE foi extinto, e as ações de assistência ao 

estudante ficaram fragmentadas em cada instituição de ensino. A assistência passou 

a ser composta por ações escassas e pulverizada.” (IMPERATORI, 2017, p. 288) 

No entanto,  

 

a preocupação, por parte dos gestores, com as políticas de promoção e 
apoio aos estudantes e a necessidade de definição de políticas de ação por 
parte do Ministério da Educação impuseram a necessidade de criação em 
1987 do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 
Estudantis, o Fonaprace. (MOCELIN, 2019, p. 249) 
 
 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996 incluem regulamentações que amparam a Assistência Estudantil, ao trazer nos 

artigos 206 e 3° respectivamente como um dos seus princípios a “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”.  

De acordo com Mocelin (2019) em 1996 – 1997 o FONAPRACE realizou uma 

pesquisa sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes das IFES, pois não 
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tinha nenhum dado sobre a realidade desses alunos, a partir do resultado dessa 

pesquisa, o FONAPRACE criou a minuta do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil, possibilitando a sua inserção no PNE. Com isso, trazia a necessidade de 

“estimular a adoção, pelas instituições públicas, de programas de assistência 

estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados a apoiar os estudantes 

carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico.” (BRASIL, 2001, p. 37). 

O FONAPRACE realizou também uma segunda pesquisa que Mocelin (2019) 

ressalta: 

 

Entre 2003 e 2004, buscando atualizar os dados, o Fonaprace realizou a II 
Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 
Graduação das IFES brasileiras, o que subsidiou o II Plano Nacional de 
Assistência Estudantil lançado e adotado pela Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) em agosto 
de 2007. (MOCELIN, 2019, p. 250) 

 

 Em 2007 foi instituído por meio da Portaria Normativa nº 39, do MEC, o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), e só em 2010 foi 

sancionado, a partir do decreto n° 7. 234, tendo como finalidade ampliar as 

condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal visando 

promover o apoio, a permanência e conclusão dos alunos de baixa condição 

socioeconômica. 

Em seu artigo 2º é apresentado os seguintes objetivos da PNAES: 

 

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. 

 

As ações propostas no PNAES são oriundas dessas pesquisas elaboradas 

pelo FONAPRACE mencionadas acima. Ele traz no artigo 3° as ações a serem 

desenvolvidas na moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, 

inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e 
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aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (BRASIL, 2010)  

A implementação desse programa foi um marco histórico para a assistência 

estudantil na garantia de permanecia do estudante, visto que foram anos de lutas e 

reivindicações de vários movimentos sociais, pois alunos sem condições 

socioeconômicas não tinham recursos financeiros de concluir o curso, e acabavam 

se sujeitando a subempregos para se sustentarem que, na maioria das vezes, não 

era o suficiente para continuarem. (FONAPRACE, 2012, p. 109) 

Sendo assim, a assistência estudantil é regulamentada na PNAES, tida como 

uma ação de direito social, por parte do Estado, como forma de respostas das 

demandas sociais dos alunos das instituições federais de ensino. (BRAGA, 2018) 

 Desta forma, a assistência estudantil 

 

entendida como direito, demanda especial atenção para a complexidade 
que envolve o atendimento das necessidades dos estudantes universitários 
usuários desta política, tendo em vista que estas necessidades não devem 
ser apreendidas somente sob o ponto de vista da mera sobrevivência. 
(NASCIMENTO, 2011, p. 6) 
 

A assistência estudantil entendida como direito social, tem como intuito suprir 

os recursos necessários que garantem um bom desempenho acadêmico e 

curricular, reduzindo o percentual de abandono e de trancamento de matrícula, pois 

as ações da PNAES transitam em diversas áreas dos direitos humanos, como: 

saúde, alimentação, transporte, moradia e recursos financeiros.  (FONAPRACE, 

2012) 

 

Em resumo, as ações de assistência estudantil sugeridas pelo PNAES 
devem ter como prioridade fundamental viabilizar a igualdade de 
oportunidades e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico do 
aluno, além de agir, preventivamente, para minimizar as situações de 
repetência e evasão de correntes da insuficiência de condições financeiras. 
(FONAPRACE, 2012, p. 108) 

 

Em relação ao público-alvo da assistência estudantil, o artigo 5º afirma que 
 

serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos 
da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até 
um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 
instituições federais de ensino superior (BRASIL, 2010, p. 1) 
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Dessa forma, nota-se que a assistência estudantil já nasce focalizada, 

seletiva e residual, pois além do recorte de renda per capita já definido, possibilita 

também às IFES definirem outros critérios de seleção, sendo assim, não são todos 

os estudantes que vão poder ter acesso com uma maior focalização e não como um 

direito universal. (CAVAIGNAC e COSTA, 2017) 

Em relação ao financiamento, o art. 7o   traz que “Os recursos para o PNAES 

serão repassados às instituições federais de ensino superior, que deverão 

implementar as ações de assistência estudantil” (BRASIL, 2010, p. 1). Portanto, são 

as universidades que definem os critérios de seleção dos alunos e como serão 

ofertados as bolsas e auxílios.  

Ainda sobre o financiamento da PNAES o artigo 8° foi decretado que:  

 

As despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias 
anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições 
federais de ensino superior, devendo o Poder Executivo compatibilizar a 
quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, 
observados os limites estipulados na forma da legislação orçamentária e 
financeira vigente. (BRASIL, 2010, p. 1) 
 

Ou seja, não tem uma definição de parcela especial do orçamento a ser 

determinado para esse programa. Diante disso é importante ressaltar que a questão 

do financiamento se mostra como um problema para a ampliação da política, pois tal 

política somente se legítima se houver dotação orçamentária estipulada e sua 

conquista é definida pela quantidade de recursos disponibilizados. (MACHADO, 

2017) 

E para a efetivação desse programa em uma política,  

 

é necessário não perder de vista que uma política de assistência ao 
estudante não pode se limitar a criar e executar mecanismos destinados à 
população de baixa renda; ela deve, também, se preocupar com princípios 
de atendimento universal. (LEITE, 2012, p. 464) 

 

Na região norte fluminense, a Universidade Federal Fluminense - UFF está 

presente desde 1962, quando foi criado o curso de Serviço Social na cidade de 

Campos dos Goytacazes, primeiro como um setor regional da Escola de Serviço 

Social e depois como Departamento. No ano de 1975 adquiriu sua própria sede. 

(UFF, 2015) 
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Durante trinta anos existia na região somente o Departamento de Serviço 

Social de Campos como instituição pública de ensino superior graduando apenas 

assistentes sociais. E foi em 1999, a partir do projeto de interiorização da UFF, com 

a criação do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, que 

foram atendidas as novas demandas na área do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

(UFF, 2015) 

Com exceção do curso de Serviço Social, os demais cursos se originaram a 

partir do REUNI, (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais) sendo que os cursos de Ciências Sociais, Ciências 

Econômicas e Geografia foram implantados no segundo semestre do ano de 2009; 

História e Psicologia no ano de 2011. (SIMÕES, 2018) 

Atualmente a universidade possui os cursos de Graduação de Ciências 

Econômicas, Ciências Sociais, Geografia, História, Psicologia e Serviço Social, Pós-

Graduação que possui a stricto-sensu: Desenvolvimento Regional, Ambiente e 

Políticas Públicas e Geografia; e a lato-sensu: Meio ambiente e Desenvolvimento 

Regional, Serviço Social Contemporâneo; Organização e Gestão das Instituições de 

Justiça Criminal e Segurança e dos Projetos de Pesquisa e Extensão, o que 

possibilitou um maior acesso de estudantes.  

Foi criada na UFF, em 2010, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PROAES) que fica localizada em Niterói, esse setor coordena a assistência 

estudantil da UFF, tendo como objetivo de garantir o acesso e permanência dos 

estudantes e também usavam programas e projetos que reduzem as desigualdades 

sociais e dificultem a permanência e conclusão dos alunos na universidade.  

(NOGUEIRA, 2017) 

A partir de 2011 a PROAES começou a oferta de bolsas e auxílios de várias 

modalidades de modo especial nos polos fora da sede de Niterói para responder as 

demandas estudantis por: moradia, alimentação, creche, atendimento à saúde, 

dentre outros. (NOGUEIRA, 2017) 

Com isso, para que os estudantes da UFF Campos tivessem o acesso e 

garantisse a sua permanência na universidade foi criada em 2011 a Coordenação de 

Assistência Estudantil (CAES), que anteriormente existia apenas em Niterói, fruto 

também da expansão da universidade conforme previsão do REUNI. A Coordenação 

de Assistência Estudantil elabora atividades voltadas para o estudante em situação 
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de vulnerabilidade socioeconômica com base na PNAES. Ela visa orientar e 

encaminhar os discentes na UFF, juntamente com a PROAES com o objetivo de 

oferecer aos alunos condições materiais que garantam o processo de formação 

acadêmica, a partir dos programas sociais oferecidos pela instituição. 

De acordo com Reis e Tenório (2009) apud Felippe, p. 10 - 11 

 

[...] o tema da permanência pode ser pensado sobre um duplo eixo: material 
e simbólico. Sobre o primeiro, a permanência se refere às condições 
básicas de existência e sobrevida na universidade ou escola (comer, vestir, 
morar, transportar-se, comprar material, etc.); sobre o segundo, diz respeito 
ao pertencimento, ao sentir-se parte de um grupo, da própria instituição 
educacional. 

 

Diante disso, é importante pensar esse tema da permanência e também do 

acesso à universidade em defesa da educação como um direito social, pois ela deve 

ser para todos e não somente para uma parte da população (FELIPPE, 2016). 

Neste sentido, na UFF Campos, as modalidades de bolsas e auxílios 

ofertados são realizados por meio de: auxílio alimentação para estudantes fora da 

sede; auxílio creche; auxílio moradia; auxílio saúde; auxílio transporte; bolsa 

acolhimento para alunos ingressantes; bolsa apoio emergencial (concedida ao 

estudante que por algum motivo momentâneo e inesperado, necessite de um auxílio 

financeiro para permanecer na Universidade); bolsa apoio ao estudante com 

deficiência; e bolsa de desenvolvimento acadêmico. 

A seleção dessas bolsas e auxílios envolve, 

 

estudos socioeconômicos, visitas domiciliares, entrevistas e outras 
estratégias que têm por objetivo conhecer a realidade familiar, social e 
cultural em que se inserem os discentes, de modo a identificar, entre os 
mesmos, aqueles para os quais tais auxílios são mais imprescindíveis à sua 
permanência na IES e à conclusão de seus estudos. (CAVAIGNAC e 
COSTA, 2017, p. 425) 

 

A Coordenação de Assistência Estudantil da UFF- Campos (CAES) é a única 

fora da sede e é constituída por assistentes sociais, estagiários do Serviço Social, 

técnico administrativo e psicólogo. O trabalho das assistentes sociais consiste em 

assistir socialmente os alunos da instituição, tanto na área socioeconômica, quanto 

na área da saúde, a CAES tem como objetivo contribuir para a qualidade da 
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formação universitária, auxiliando no acesso aos programas de assistência 

estudantil. 

A atuação do Serviço Social na área educacional no Brasil tem início no 

século XX, cujo objetivo era contribuir com a adequação dos trabalhadores em 

relação à força de trabalho exigida no processo de industrialização no Brasil. 

Entretanto, é no contexto da expansão da educação superior nos anos 2000 que 

ocorre à ampliação dos assistentes sociais nos espaços sócio ocupacionais na área 

citada, principalmente no campo da assistência estudantil, para o enfrentamento dos 

desafios que dificultam a democratização do acesso e permanência ao ensino 

superior. (CAVAIGNAC e COSTA, 2017) 

Assim sendo,  

 

No sentido dessa ampliação, dados do MEC mostram que em 2010 existiam 
2.930 (dois mil, novecentos e trinta) assistentes sociais distribuídos em 63 
(sessenta e três) Universidades Federais. Em 2015, esse quantitativo passa 
a ser de 3.199 (três mil, cento e noventa e nove), permitindo registrar um 
considerável aumento no número de profissionais nessas instituições. No 
que se refere aos Institutos Federais essa ampliação é também realidade, 
uma vez que em 2012 o número de assistentes sociais que compunham os 
seus quadros profissionais era de 372 (trezentos e setenta e dois), 
passando a ser de 643 (seiscentos e quarenta e três), em 2015. 
(NASCIMENTO e NICOLAU, 2018, p. 211) 

 

Desse modo, a ampliação da inserção dos assistentes sociais na educação 

superior se deu principalmente para a operação de políticas, programas e projetos 

na assistência estudantil, nas políticas de ações afirmativas e na concessão de 

bolsas na esfera privada. Portanto, sua inserção deve apoiar os movimentos sociais 

para minimizar o analfabetismo, em defesa ao acesso universal da educação 

gratuita e de qualidade como um direito social e o acesso a diferentes níveis de 

educação. (ALMEIDA, 2007).  

Para Iamamoto, 

 

o espaço profissional não pode ser tratado exclusivamente na ótica das 
demandas já consolidadas socialmente, sendo necessário, a partir de um 
distanciamento crítico do panorama ocupacional, apropriar-se das 
demandas potenciais que se abrem historicamente à profissão no curso da 
realidade. (IAMAMOTO, 2009, p. 4) 
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O assistente social é norteado “pelos princípios, direitos e deveres inscritos no 

Código de Ética Profissional de 1993 (CEP), na Lei de Regulamentação da Profissão 

(Lei 8.662/1993), bem como nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996).” 

(CFESS, 2011, p. 25).  

De acordo com o Conselho Federal 

 

Para garantir a defesa das prerrogativas e da qualidade do exercício 
profissional do/a assistente social, é necessário que tanto as competências 
quanto as atribuições, previstas em lei, sejam desempenhadas por 
profissional habilitado/a ao exercício, ou seja, graduado/a em Serviço 
Social, em curso oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação, e 
inscrito/a previamente no Conselho Regional de Serviço Social da região 
em que pretende atuar. (CFESS, 2011, p. 31) 
 

As ações profissionais dos assistentes sociais na educação são voltadas para 

a garantia do acesso e da permanência na educação escolarizada, e também da 

qualidade da educação. O trabalho não se restringe a apenas ações individuais, mas 

também ações coletivas com as famílias, outros profissionais, professores, alunos 

etc. 

Diante disso, é importante ressaltar que o serviço social realiza diversas 

ações na Coordenação de Assistência Estudantil da UFF- Campos. Dentre elas 

estão: 

 

Realização do Acolhimento Estudantil; Realização da Pesquisa do Perfil 
Estudante Ingressante e elaboração de material científico; Coordenação do 
Projeto Cuca Legal: Educação e Saúde; Atendimento social aos estudantes, 
a fim de propor medidas que venham ao encontro de suas demandas 
(Socioeconômicas, Saúde e Acadêmicas); Efetivar parcerias a fim de 
atender e encaminhar  demandas trazidas pelos estudantes;  Identificar e 
acionar rede pessoal e familiar do estudante, quando necessário, visando 
favorecer a operacionalização da demanda apresentada; Realizar a 
avaliação sócio econômica para bolsas e auxílios estudantis; Informar aos 
estudantes sobre os programas sociais disponíveis na Universidade e na 
rede socioassistencial, democratizando o acesso aos serviços; Participar de 
reuniões e eventos referentes aos assuntos específicos do Serviço Social;  
Realizar atividades educativas (palestras, oficinas, campanhas); Apoiar e 
instrumentalizar o movimento estudantil na perspectiva de defesa dos 
direitos sociais. (INFORMAÇÃO VERBAL)2 

 

Portanto, de acordo com Simões (2018) alguns projetos desenvolvidos pela 

CAES são: Acolhimento Estudantil, Trote Cultural, Projeto Formação Discente, 
                                                           
2Alessandra Muros e Cassiana Simões. Palestra sobre Acolhimento Estudantil.  Março, 2019 – UFF 
Campos. 
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atendimento social, e em parceria com o curso de Psicologia, executa o Projeto 

"Cuca Legal" um projeto de prevenção no âmbito da saúde mental dos estudantes.   

 Diante disso, as competências e atribuições profissionais são muito 

importantes para a intervenção do assistente social em qualquer espaço sócio-

ocupacional, pois, possibilita uma análise crítica da realidade criando estratégias 

para responder as demandas sociais. (CFESS, 2011) 

Sendo assim, 

 

A construção da nova cultura crítica, no interior da profissão, foi corroborada 
por um conjunto de fatores sócio históricos. Nos aspectos até então 
pontuados salienta-se: a inquietação da própria categoria profissional 
quanto à teorização; a cientificidade da prática profissional; a abertura à 
pesquisa; a ascensão do marxismo acadêmico; o enfraquecimento do 
regime militar, entre outros aspectos que foram sinalizando para a ruptura, 
para a reconstrução crítica da intervenção profissional. (DENTZ e SILVA, 
2015, p. 21)  

 

É importante ressaltar as expressões da questão social como objeto de 

intervenção do Serviço Social e que demandam políticas sociais, diante disso, há 

necessidade de profissionais de Serviço Social nessas políticas, intervindo nelas. 

(DENTZ e SILVA, 2015)   

É importante destacar que as múltiplas expressões da questão social não 

estão apenas direcionadas à questão econômica, a saúde mental também afeta na 

permanência desses alunos na universidade. O serviço social é uma profissão com 

o objetivo de intervenção na questão social, portanto, é importante tentar criar 

estratégias de conscientização sobre a saúde mental dos alunos. 

Dessa forma, “o reconhecimento da questão social como objeto de 

intervenção profissional pressupõe compreender como as expressões da questão 

social se expressam no cotidiano profissional.” (CFESS, 2011, p. 26) 

Iamamoto ressalta que  

 

A ampliação exponencial das desigualdades de classe, densas de 
disparidades de gênero, etnia, geração e desigual distribuição territorial, 
radicaliza a questão em suas múltiplas expressões coletivas inscritas na 
vida dos sujeitos, densa de tensões entre consentimento e rebeldia, o que 
certamente encontra-se na base da tendência de ampliação do mercado de 
trabalho para a profissão de Serviço Social na última década. (IAMAMOTO, 
2009, p. 2) 
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Deste modo, demanda pela inserção e atuação dos assistentes sociais no 

âmbito educacional, especialmente nas Instituições Federais de Educação (IFES), 

atuando junto aos estudantes, os quais desenvolvem suas competências e 

atribuições, mediadas pela PNAES para assegurar as condições de permanência na 

educação formulando estratégias que possam responder as variadas expressões da 

questão social que se manifesta no espaço da educação e que dificultam a 

permanência e conclusão dos alunos. (NASCIMENTO e NICOLAU, 2018) 

Desta maneira, de acordo com Cavaignac e Costa (2017), é importante 

ressaltar que na atuação do assistente social na educação o seu objeto de trabalho 

não é a assistência estudantil, mas as expressões da questão social que afetam a 

vida dos alunos e prejudica seu desempenho educacional. 

Assim sendo, é importante que o profissional faça uma leitura crítica da 

realidade social, do seu espaço sociocupacional e dos meios de trabalho que estão 

à sua disposição, as condições objetivas para realização do seu exercício 

profissional, com a finalidade de instrumentalizar seu processo de trabalho. 

(CAVAIGNAC e COSTA, 2017) 

 É neste sentido, que se torna imprescindível que o Serviço Social apreenda 

seu significado social frente as demandas institucionais e na organização dos 

interesses da sociedade capitalista com implicações diretas nas condições de 

trabalho no campo da educação superior.  

É importante ressaltar que, no que se refere a atuação do Serviço Social na 

área educacional da assistência estudantil, não é o objeto de trabalho 

especificamente a assistência, e sim as expressões da questão social que se 

apresentam que tende a dificultar o acesso e sobretudo a permanência dos 

estudantes nestes espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

CAPÍTULO 2 - AUTONOMIA PROFISSIONAL DAS ASSISTENTES SOCIAIS DA 

UFF CAMPOS 

 O presente capítulo tem como objetivo discutir a importância da autonomia 

profissional para o assistente social no seu espaço sociocupacional, particularizando 

o trabalho das assistentes sociais da Coordenação da Assistência Estudantil – 

CAES da UFF Campos.  

 Para tanto, foi ressaltado a importância de se compreender as novas 

condições sócio-históricas e políticas no capitalismo mundial, especificando a 

realidade brasileira, evidenciando os desafios que o Serviço Social enfrenta a partir 

dessas transformações na sociedade.  

 Essas transformações que ocorreram no mundo do trabalho se deram a partir 

dos anos 1970, com a reestruturação produtiva, o qual visa maiores lucros com 

menores custos. Ocasionando desemprego estrutural, o aumento da informalidade, 

flexibilidade e terceirização, portanto a precarização do trabalho. 

 Diante disso, o assistente social que está inserido na divisão sócio técnica do 

trabalho, ou seja, é um trabalhador assalariado que vende sua força de trabalho 

também tem seu trabalho precarizados e submetido a ordens do seu empregador, 

dessa forma a sua autonomia se torna relativa. 

 É fundamental discutir a importância de o assistente social defender sua 

autonomia no exercício profissional para não executar somente o que o seu 

empregador mandar, e tê-la como instrumento que orienta o profissional, a partir da 

defesa de suas competências e atribuições privativas, de acordo com o projeto ético-

político. Demonstrando principalmente sua competência de relacionar a teoria e 

prática para uma leitura de realidade mais crítica e que possa incentivar os usuários 

a lutar pelos seus diretos.  

 Esse capítulo discute também a autonomia relativa das assistentes sociais da 

UFF Campos, para isso foi disponibilizado questionários por e-mail para as 

profissionais com perguntas acerca dos alunos, das vagas ofertadas destinadas aos 

alunos pela PROAES junto a CAES e sobre a relação de dependência que o setor 

de Campos tem com a UFF Niterói no que se refere à oferta de bolsas/ auxílios para 

a permanência dos estudantes.  



39 
 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA AUTONOMIA NO TRABALHO PROFISSIONAL 

Discutir a autonomia relativa do assistente social requer uma compressão das 

novas condições sócio-históricas e políticas no capitalismo mundial, especificando a 

conjuntura brasileira. Nessas novas condições é importante levar em consideração a 

mundialização do capital e as novas formas de trabalho.  (MORAES et. al. 2017) 

Diante disso, para um melhor entendimento em relação aos desafios que a 

profissão de Serviço Social enfrenta na atualidade em relação a autonomia 

profissional, assim como as novas exigências e competências colocadas aos 

assistentes sociais no cotidiano de trabalho profissional, é importante analisar a 

dinâmica capitalista atual e as transformações na sociedade ocorridas nas últimas 

décadas no país, visando uma melhor compreensão crítica da profissão na 

sociedade capitalista. (AMADOR, 2011) 

Assim sendo,  

Apreender a particularidade histórica da profissão e de sua prática social 
exige investigar e examinar o complexo processo e o movimento que 
caracterizam as singularidades do efetivo exercício da profissão e suas 
mediações no âmbito dos processos e relações de trabalho inserido na 
divisão social do trabalho. (CEOLIN, 2014, p. 241-242) 

 

A partir dos anos 1970 ocorreram transformações nos países capitalistas 

causada pela crise mundial estrutural do capital e da reestruturação produtiva em 

que se fundamenta no modelo japonês o toyotismo, que tem como objetivo aumento 

dos lucros com menores custos. Essas mudanças estabelecem alterações no 

mundo do trabalho que se expressa também nas particularidades do Serviço Social, 

tendo as políticas sociais como espaços sócio-ocupacionais para os assistentes 

sociais.   (AMADOR, 2011) 

Neste contexto de transformações do mundo do trabalho, cresce o 

desemprego estrutural ocasionando a expansão de trabalhadores excedentes que 

não conseguem emprego, cresce também a informalidade nas relações de trabalho, 

flexibilização e terceirização. Essas diferentes formas de precarização do trabalho 

atingem também o assistente social. (AMADOR, 2011, p. 347) 

É importante ressaltar que o início do Serviço Social no Brasil é marcado pelo 

desenvolvimento do capitalismo, influência da Igreja e de modelos europeus e norte-

americanos para a sua prática profissional que não direcionava suas ações para 
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diminuir os efeitos das desigualdades, sem questionar o sistema capitalista desigual. 

A intervenção era através da filantropia e caridade, já que a assistência social não 

era considerada um direito do cidadão. (FREITAS, 2011) 

A partir do “Movimento de Reconceituação”, o serviço social procurou 

construir novas bases teórico-metodológicas para o trabalho profissional relacionado 

a realidade da América Latina, evitando os modelos europeus e norte-americanos, 

direcionando o compromisso com a garantia de direitos. (FREITAS, 2011) 

Dessa forma,  

 

É amplamente conhecido o impacto dessa contribuição para a ruptura da 
profissão com o legado conservador de sua origem, a partir da qual a 
análise do significado social da profissão ganha novos patamares, por meio 
da ampla interlocução com a teoria social crítica e o pensamento social 
clássico e contemporâneo. (RAICHELIS, 2011, p. 422) 

 

No Brasil a precarização do trabalho existe desde a sociedade capitalista 

urbano-industrial, mas nos anos 1990 se manifestam novas formas de precarização 

a partir do projeto neoliberal com políticas sociais focalizadas, desemprego 

estrutural, responsabilização do indivíduo pelo seu bem-estar e respondendo as 

expressões da questão social a partir do mercado e da filantropia.   (RAICHELIS, 

2011) 

Diante desse cenário de flexibilização, precarização e terceirização o 

assistente social também é atingido em seus diferentes espaços sócio-ocupacionais, 

como por exemplo, a   

 

insegurança do emprego, precárias formas de contratação, intensificação do 
trabalho, aviltamento dos salários, pressão pelo aumento da produtividade e 
de resultados imediatos, ausência de horizontes profissionais de mais longo 
prazo, falta de perspectivas de progressão e ascensão na carreira, ausência 
de políticas de capacitação profissional, entre outros. (RAICHELIS, 2011, p. 
422) 

 

Desse modo, o assistente social trabalha nessa tensão da produção da 

desigualdade do capitalismo e nos interesses sociais distintos que a desafiam a 

efetivação dos direitos da população usuária que acaba exigindo do profissional 

novas competências e qualidade na intervenção profissional.  (AMADOR, 2011) 

A discussão sobre a relativa autonomia profissional começa a ser debatida a 

partir desse processo de renovação do serviço social em que se aprofunda o teórico-

metodológico da profissão e começa a ser discutido o assistente social como um 
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trabalhador assalariado e a construção da intervenção profissional. (SILVA e 

SOUZA, 2017, p. 404) 

Diante disso, de acordo com Iamamoto, (2009; 2011) o assistente social está 

inserido na divisão sócio técnica do trabalho, ou seja, é um trabalhador assalariado, 

que vende sua força de trabalho especializada aos empregadores e, em troca, 

recebe um salário, portanto, o profissional fica submetido ao poder dos 

empregadores, diante disso a autonomia do assistente social é relativa. Em 

contrapartida, o projeto profissional pondera que o assistente social é um ser dotado 

de liberdade e teleologia, dando à categoria a possibilidade de imprimir nortes ao 

seu trabalho, afirmando-se como sujeito profissional. 

Assim, 

 

Na direção de expansão das margens de autonomia profissional no 
mercado de trabalho, é fundamental o respaldo coletivo da categoria para a 
definição de um perfil da profissão: valores que a orientam, competências 
teórico-metodológicas e operativas e prerrogativas legais necessárias à sua 
implementação, entre outras dimensões, que materializam um projeto 
profissional associado às forças sociais comprometidas com a 
democratização da vida em sociedade. Este respaldo político-profissional 
mostra-se, no cotidiano, como uma importante estratégia de alargamento da 
relativa autonomia do assistente social, contra a alienação do trabalho 
assalariado. (IAMAMOTO, 2009, p. 15) 

 

Portanto, embora o Serviço Social tenha se reconhecido como uma  profissão 

liberal, em seu projeto profissional, que define a autonomia  na condução no 

exercício profissional, o trabalho do assistente social é tensionado pela relação de 

compra e venda da sua força de trabalho, o que torna essa autonomia relativa, em 

que depende de outros fatores para realizar seu trabalho. (RAICHELIS, 2011) 

Dessa forma 

 

Na compra e venda da força de trabalho, o trabalhador recebe o valor de 
troca dessa mercadoria – traduzido no equivalente monetário de seu tempo 
de trabalho socialmente necessário (tempo de trabalho que é efetivamente 
remunerado) – e entrega ao empregador o seu valor de uso: o direito de 
consumo dessa força de trabalho durante um período determinado de 
tempo, equivalente a uma dada jornada de trabalho, segundo parâmetros 
estabelecidos pelos contratantes, consoante normas institucionais e 
acordos formalizados no contrato de trabalho. (IAMAMOTO, 2009, p. 14) 
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Dessa forma, ainda que os assistentes sociais possuam essa relativa 

autonomia para a realização de suas atividades, os empregadores determinam 

várias condições que interferem no exercício profissional. (AMADOR, 2011) 

Assim, destaca Iamamoto que  

 

o assistente social tem como base social de sustentação de sua relativa 
autonomia – e com ela a possibilidade de redirecionar o seu trabalho para 
rumos sociais distintos daqueles esperados pelos seus empregadores – o 
próprio caráter contraditório das relações sociais. (IAMAMOTO, 2009, p. 14) 

 

Portanto, a relativa autonomia do assistente social interfere na possibilidade 

de construir sua intervenção profissional, compreendendo seu papel na reprodução 

contraditória das relações sociais e que também sofre com a alienação que o 

trabalho assalariado traz no seu cotidiano profissional, o que dificulta o exercício da 

sua autonomia. (SILVA e SOUZA, 2017) 

Dessa forma, 

 

Sabemos que o exercício profissional do/a assistente social é tensionado 
pelo elenco de determinações sociais, cujo conjunto expressa as principais 
mediações para o exercício da relativa autonomia. Os limites que incidem 
sobre o trabalho profissional podem ser visualizados através das 
determinações estruturais como: a desregulamentação e precarização das 
políticas sociais, a redução dos gastos públicos para custeio dos serviços 
sociais, a perda regressiva dos direitos e a ausência de condições éticas e 
técnicas que qualifiquem o exercício profissional, precarizando-o 
duplamente. (SILVA e SOUZA, 2017, p. 406) 

 

Diante disso, essa alienação presente no trabalho assalariado está presente 

nos diversos espaços sócio-ocupacionais que impõem condicionantes a autonomia 

do assistente social na concretização da sua intervenção profissional.   

De acordo com Durigueto e Baldi (2012), o assistente possui na sua 

intervenção profissional uma dimensão material e imaterial. A material se caracteriza 

por meio de benefícios, serviços, programas, projetos. A imaterial influência na forma 

de pensar dos usurários atendidos, fazendo com que os sujeitos façam reflexões e 

reivindicações no seu cotidiano, principalmente quando o assistente social não tem 

como atender toda a demanda posta, pois não possui uma plena autonomia dos 

seus recursos, mas que através da orientação possa estimular os usuários a lutar 

por seus direitos.  
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Segundo o código de ética profissional, em seu art.2°, fala sobre direitos do/a 

assistente social, é colocado como um dos seus direitos a “ampla autonomia no 

exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais 

incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções”.  

Para Moraes et. al. 

 

[...] existe uma autonomia plena na escolha de instrumentos profissionais, é 
importante salientar que a plenitude da autonomia objetivamente tem sido 
restrita a esta dimensão. O que se tem dada as relações existentes entre 
capital x trabalho, é uma autonomia relativa perpassada pela hegemonia do 
capital e pela hierarquização institucional. (MORAES et. al., 2017, p. 14) 

 

Nesse sentido, a relativa autonomia profissional deve ser fortalecida por meio 

da defesa de suas competências e atribuições privativas na realização de seu 

trabalho, pois ela é flexível diante as relações de trabalho. Pois ela pode ser maior 

ou menor a partir das relações e tensões no espaço sócio-ocupacional. (MORAES 

et. al. 2017) 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a autonomia não é dada, na 
verdade é construída em densas tensões no cotidiano profissional ancorada 
na necessidade de independência técnica para fazer escolhas que estejam 
em sintonia com os princípios e normas do Código de Ética Profissional na 
perspectiva de empreender um trabalho de qualidade, que possibilite 
garantir e ampliar direitos à população usuária. (CFESS, 2011, p. 29) 

 
Portanto, a autonomia do assistente social é constituída no seu cotidiano 

profissional, de acordo com o projeto ético político do serviço social que orienta o 

seu exercício profissional. 

Com isso, e importante destacar que  

 

o exercício da relativa autonomia implica uma intervenção profissional 
orientada pelas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-
operativa que balizam o projeto profissional crítico. Em linhas gerais, 
pressupõe a identificação das condições de vida dos sujeitos e as respostas 
do Estado para o enfrentamento das situações sociais; requer, também, o 
reconhecimento e o fortalecimento dos espaços e formas de luta e 
organização dos trabalhadores em defesa de seus direitos, formulando 
estratégias coletivas para pressionar o Estado, com vistas a garantir os 
recursos financeiros materiais, técnicos e humanos necessários ao 
atendimento das demandas reais e potenciais da população. (SILVA e 
SOUZA, 2017, p. 412) 
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Sendo assim, a relativa autonomia está em contínua construção que acaba 

sendo prejudicada pela dinâmica contraditória do capital. Portanto é de suma 

importância problematizá-la e tê-la como instrumento de trabalho que orienta o 

profissional a partir da direção social da profissão.  

O assistente social, na garantia da sua autonomia relativa nos espaços de 

trabalho, é importante demonstrar sua competência política e técnica nas suas 

intervenções no cotidiano profissional, sendo assim, a competência política vem de 

sua competência de negociar com a instituição e que em forma de parcerias consiga 

atender de um jeito mais justo às demandas que lhe são postas. E a competência 

técnica implica utilizar dos conhecimentos teórico-metodológicos e técnico-

operativos para sugerir possibilidades às situações colocadas. (TABORDA, MANN e 

PEIFER, 2015) 

Dentre outras formas de os assistentes sociais buscarem e garantirem a sua 

relativa autonomia no exercício profissional e, enfrentarem os condicionantes e 

limitações impostas pelos diferentes espaços e instituições de trabalho, é defender o 

projeto ético-político profissional, defendendo a liberdade como valor ético central de 

compromisso com a construção de uma nova ordem social.  

Desta maneira,  

 

O profissional de serviço social, atuando com competência teórica, política e 
técnica, reafirmando diariamente o seu compromisso com os sujeitos que 
atende e buscando aprender cada vez mais os ditames da relação 
teoria/prática; pode identificar tendências e possibilidades no 
aprimoramento do seu agir profissional. (TABORDA, MANN e PEIFER, 
2015, p. 5) 
 

Outro fator que é essencial e interfere na autonomia do assistente social 

durante o seu exercício profissional é a não separação entre teoria e prática. É 

fundamental ao profissional, na busca pela ampliação de sua autonomia profissional, 

saber utilizar a teoria para fazer uma leitura da realidade de formas mais crítica, o 

que é posto na sua prática profissional. Essa relação teoria e pratica é uma forma do 

assistencial social demonstrar sua competência profissional. (TABORDA, MANN e 

PEIFER, 2015) 

Assim sendo, a relativa autonomia representa um elemento de resistência da 

profissão, pois diante de tantas limitações impostas ao seu trabalho, ela propicia, a 

partir de uma formação crítica, problematizar as dificuldades que encontra no seu 
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cotidiano de exercer suas funções para garantir os direitos da população, buscando 

a melhor maneira de realizar suas atividades profissionais ou orientando e 

informando a população a importância de lutar pela efetivação dos seus direitos.  

 

2.2 A AUTONOMIA RELATIVA DAS ASSISTENTES SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL DA UFF CAMPOS E SEUS DESAFIOS 

 

Atualmente, a Coordenação de Assistência Estudantil da UFF Campos possui 

três assistentes sociais, duas atuando no momento (agosto de 2020) e uma 

licenciada. Elas realizam junto a PROAES o processo de seleção de bolsas/ auxílios 

para os estudantes da instituição.  

O setor não é subordinado hierarquicamente a PROAES, mas depende das 

informações e orientações relacionadas à oferta dessas bolsas/auxílios. Verifica-se 

uma autonomia em se planejar e executar ações internas da CAES, 

entretanto,alguns assuntos ainda dependem da PROAES. (NOGUEIRA, 2017) 

Dessa forma, o processo de seleção fica centralizado na UFF Niterói que é a 

responsável pela elaboração dos editais, dos números de vagas dos resultados de 

todos os onze polos distribuídos pelos municípios. A UFF Campos é a única que 

possui uma Assistência Estudantil, os outros polos encaminham toda documentação 

para seleção de bolsas/auxílios para Niterói analisar.  

Com essas vagas distribuídas para todos os polos acaba não atendendo 

todas as demandas dos alunos, o que interfere na sua permanência na 

universidade, o que faz com que a execução do programa nacional de assistência 

estudantil seja contraria dos seus objetivos e finalidades. O que ocorre é uma 

política de focalização nos mais pobres e excluindo os menos pobres. Essa visão 

transforma a assistência estudantil em uma política de combate à pobreza, em que 

assistir o “estudante deixa de ser, assim, parte do direito à educação, uma política 

universal estendida a todos os estudantes, passando a reproduzir a lógica vigente 

da assistência social: focalização e bolsificação” (CISLAGHI; DA SILVA, 2012, p. 

506).  

Essa questão da bolsificação pode ser observada quando a universidade opta 

em ofertar bolsa transporte e bolsa alimentação, ao invés de construir moradias 

estudantis e restaurantes universitários. Para Cislagui e Da Silva (2012) quando se 
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decide pela bolsa, ocorre à focalização do problema na reprodução da lógica da 

assistência social, levando o aluno a consumir no mercado de forma individual. 

 Para compreender melhor o trabalho dessas profissionais na assistência 

estudantil e como essa centralização interfere no seu exercício profissional, as 

assistentes sociais responderam a um questionário acerca dos alunos, da PNAES e 

sobre sua autonomia.  

 Em relação ao número de vagas de bolsas/auxílios ofertados e alunos que se 

inscrevem a profissional do setor relata que  

 

As vagas variam de acordo com os editais, geralmente a PROAES publica 
um edital anual com as bolsas mais gerais que seria bolsa de 
desenvolvimento acadêmico, bolsa apoio transporte, auxílio moradia, auxílio 
educação infantil, auxilio alimentação e bolsa deficiência. Então é um edital 
anual que tem em média duas mil e oitocentas bolsas. Para os editais que 
são semestrais geralmente em cada semestre eles ofertam uma média de 
300 vagas por semestre para bolsa acolhimento e a bolsa emergencial que 
não é uma publicação de vagas, os alunos se inscrevem de acordo com o 
orçamento da instituição esses alunos são selecionados. (ASSISTENTE 
SOCIAL A) 

 

 É importante destacar que não existe um número de vagas destinadas para 

Campos ou os outros polos, os editais são únicos, portanto, as vagas são 

disputadas entre os alunos da UFF Niterói e todos os polos da UFF. Os alunos 

podem se inscrever para várias modalidades e podem acumular uma bolsa com o 

auxílio ou dois auxílios.  

 Em relação ao número de inscritos a assistente social não soube responder, 

pois como o processo de seleção para bolsas e auxílios da UFF é centralizado a 

PROAES que detém os números em relação a quantos alunos se inscrevem no 

processo seletivo. Mas no último processo seletivo, início de 2020, em Campos teve 

em torno de 550 alunos inscritos, não estando incluídos os alunos do primeiro 

período.  

 No que se refere ao número de contemplados pelas bolsas e auxílios, em 

média, dois mil e oitocentos alunos de todos os polos são contemplados e há 

aproximadamente 300 vagas por semestre para bolsa acolhimento. Do número de 

alunos contemplados de Campos ela não soube responder, pois essa informação 

encontraria somente na UFF e devido ao período de distanciamento social ela não 

teve acesso. Mas ressaltou que não existe uma cota para o interior ou qualquer 
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outro polo, então esse número varia de ano a ano. E da mesma forma para os que 

ficam sem a bolsa/auxílio também não soube informar.  

Os alunos que se inscrevem para esse processo seletivo podem ser deferidos ou 

indeferidos, contemplados ou não contemplados, portanto, existe uma diferença 

entre eles. A assistente social A explica que “os alunos que cumprem todas as 

etapas do processo, que entregam toda a documentação corretamente sem 

nenhuma pendência, em geral são alunos que são deferidos no processo.” 

Porém, a um limite orçamentário e um limite de vagas que acaba não 

contemplando todos os alunos que se inscrevem e que precisam para a sua 

permanência na instituição, sendo assim, a assistente social B ressalta que o 

principal motivo para não serem contemplados é o número insuficiente de vagas que 

advém dos insuficientes recursos destinados ao PNAES. 

Para analisar esse processo seletivo, as assistentes sociais realizam uma 

avaliação socioeconômica em que é considerado alguns critérios como, por 

exemplo, 

 

A composição familiar, se o aluno tem despesa com moradia, se não reside 
com a família, se precisou se mudar para poder estudar, a questão de 
emprego da família, quantas pessoas trabalham, quem é o provedor da 
família, se tem mais de uma pessoa que trabalha, se o vínculo é formal ou 
informal, se a família não possui renda, se a família depende de benefícios 
governamentais para sobreviver, enfim são algumas variáveis que são 
consideradas e avaliadas e o aluno tem um ranking de pontuação e a partir 
de ranking de pontuação que é feita a seleção dos alunos para as bolsas de 
acordo com o total de bolsas que são oferecidas. (ASSISTENTE SOCIAL A) 

 

Já os principais motivos para os alunos não serem deferidos seriam a questão 

de não apresentar a documentação corretamente, não cumprir todas as etapas 

do processo ou aluno que apresenta uma renda per capita familiar acima de um 

salário mínimo e meio, critério estabelecido pela PNAES.  

Então Simões (2018) destaca que 

  

Diante das formas focalizadas de execução do PNAES, a assistência ao 
estudante acaba confirmando a sua subalternidade e ao mesmo tempo 
encobrindo a injustiça social e a divisão da sociedade, já que os programas 
configuram-se como benevolentes e assistencialistas, colocando uma gama 
de requisitos para obtenção do benefício, situando os assistidos no campo 
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do não direito e o PNAES como mera distribuição de recursos aos discentes 
mais necessitados. (SIMÕES, p. 97) 
 

Por isso é necessário entender que assistência ao estudante não pode se limitar 

a criar e executar programas destinados a alunos de baixa renda, deve também se 

preocupar com o princípio da universalidade. (LEITE, 2012) 

Há de se destacar a importância que o PNAES tem na vida escolar dos 

estudantes, diante de tantas dificuldades e desigualdades econômicas que se tem 

na sociedade ela pode ser a única chance de permanência na universidade, apesar 

de não atender a todos e não ser uma política. A assistente social B ressalta que 

isso torna a assistência mais frágil, pois como é um decreto pode ser revogado a 

qualquer momento.   

Dessa forma,  

 

O decreto n° 7234/2010 foi fundamental para poder respaldar todo esse 
processo de democratização de acesso ao ensino superior, então o PNAES 
tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos estudantes 
na educação superior pública federal e o objetivo é minimizar os efeitos 
dessas desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão do 
ensino superior. Então com todas as políticas de democratização do 
acesso, da política de cotas foi fundamental que houvesse um programa 
que contemplasse diversas ações relativas à moradia, alimentação, 
transporte, atenção à saúde, a cultura, enfim... Visando justamente a 
permanência dos estudantes. Com o advento do SISU a gente recebe 
estudantes de todas as regiões do Brasil, então são estudantes que vem às 
vezes de longe, vem sem condições de permanecer na cidade, então 
desenvolver esse tipo de política seja por meio das bolsas, ou seja, através 
da implementação de alguma outra ação, algum outro projeto como moradia 
estudantil ou restaurante universitário são fundamentais e importantes para 
permanência e contribui um pouco para prevenir essa questão da evasão 
dos estudantes de ensino superior. (ASSISTENTE SOCIAL A) 

 

A partir de 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff e o Michel Temer 

assumindo a presidência, o governo é marcado por políticas de ajuste fiscal de 

modelo neoliberal, com a redução de gastos sociais e desmonte de políticas sociais. 

Diante disso, elas ressaltam que não houve redução no número de bolsas ofertadas, 

mas também não ocorreu uma ampliação, mesmo com o aumento das demandas de 

alunos. A assistente social A também ressaltou que ocorreu uma diminuição da 

vigência de bolsas, ou seja, o aluno que recebia a bolsa ou auxilio por 12 meses, 

agora ele fica do mês que assinou o termo de compromisso até dezembro do 

mesmo ano, portanto é uma forma de contingenciar esse recurso.  
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Sendo assim,  

como resultante da ofensiva neoliberal, expande-se um contingente de 
alunos que não consegue se manter na universidade, seja pela 
democratização do acesso da classe trabalhadora à universidade, seja pelo 
processo de empobrecimento brutal a que a população brasileira vem sendo 
submetida. (Leite, 2012, p. 462) 

 

Em relação ao perfil dos estudantes, elas ressaltaram que com a promulgação da 

Lei de Cotas em 2012, democratizou o acesso à universidade, dando lugar aos 

estudantes pobres oriundos de escola pública e negros, porém a assistente social A 

destaca um problema em relação às inscrições desses novos estudantes na UFF: 

 

Em 2019 houve um ligeiro aumento de ingresso de estudantes de ampla 
concorrência e um pouco menor o ingresso por meio das cotas, isso porque 
houve uma alteração durante a matrícula dos alunos, pois existe algumas 
comissões que avaliam os cotistas no momento da matrícula, então tem a 
comissão socioeconômica, tem a comissão de raça e etnia, tem a comissão 
que avalia a questão da deficiência. Essas comissões trabalham nos polos 
do interior atendendo esses alunos. Desde o ano passado essas avaliações 
são feitas centralizadas em Niterói. A gente já pontuou, já analisou e 
conversamos com o vice-reitor, já apresentamos essas questões numa 
reunião com a pro reitora da PROGRADE que é a Pro Reitoria de 
Graduação, sobre os problemas que isso traz para o interior, a dificuldade 
que tem o aluno cotista de se deslocar para fazer esse tipo de avaliação em 
Niterói, se ele é cotista tem uma condição de dificuldade financeira e 
inclusive para o deslocamento, a passagem para Niterói é cara, geralmente 
o aluno deficiente precisa ir com acompanhante enfim... E até hoje a UFF 
alega que não tem condições financeiras de enviar equipes para os polos 
do interior para continuar esse trabalho que era feito até 2018 assim e isso 
traz um impacto sobre o perfil desses estudantes que estão ingressando. 
(ASSISTENTE SOCIAL A) 

 

 Esse processo de seleção de bolsas e auxílios sempre foi vinculado a UFF 

Niterói, a CAES nunca teve autonomia para produzir os editais e nem autonomia 

financeira.  

 Esta questão da dependência é destacada da seguinte forma:   

 

A CAES/ESR é dependente da PROAES/ Niterói no quesito bolsas e 
auxílios estudantis, haja vista que não temos editais próprios e não 
podemos auxiliar na gestão da verba do PNAES. Isso limita muito nosso 
trabalho quando o assunto é o repasse do auxílio financeiro, mesmo porque 
entendemos que o perfil do nosso alunado difere da sede e de outros 
campis também, temos cerca de 70% de alunos advindos de outras 
municipalidades, o que faz com que demandem por mais assistência. 
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Contudo, isso não impede a realização de outras atividades de cunho 
socioeducativo e de saúde para os estudantes. (ASSISTENTE SOCIAL B) 

 

E a partir dessa dependência identificam-se alguns impactos que prejudicam 

a autonomia do profissional, citado por elas como a dependência da divulgação e 

elaboração de editais pela PROAES, a gestão dos recursos. A profissional B 

acredita que se tivesse autonomia para elaborar os próprios editais de acordo com o 

perfil e demandas apresentada pelos alunos contemplaria de uma melhor forma o 

real perfil dos discentes da UFF Campos e essas questões sempre foram discutidas 

por elas na PROAES.  

Porém, as mesmas evidenciaram que ficaram um semestre sem fazer as 

avaliações em função de algumas discordâncias em relação aos critérios utilizados 

para fazer a seleção dos alunos, porém a partir do segundo semestre de 2019 

passaram a ser chamadas para a discussão do programa, das estratégias e dos 

métodos de avaliação, principalmente pela mudança da coordenação que 

possibilitou esse avanço, foi conquistada uma relação de parceria e não há 

nenhuma perspectiva de mudanças na questão de vinculação com a sede da UFF. 

 No que se refere às questões levantadas pelos alunos foi ressaltado que faz 

parte de uma das bandeiras de luta do movimento estudantil do interior, de 

conquistar vagas e editais específicas para cada polo universitário, principalmente 

em relação ao restaurante universitário que é bastante discutido pelos alunos. 

 Portanto, observa-se que apesar da dependência a UFF Campos em relação 

à oferta de bolsas e auxílios as assistentes sociais, elas realizam seu trabalho a 

partir de projetos socioeducativos, com o objetivo de socializar as informações com 

os alunos sobre diversos assuntos e também encaminhamentos de saúde física e 

mental.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito desse trabalho foi analisar os impactos da autonomia relativa 

profissional das assistentes sociais da Assistência Estudantil da UFF Campos e 

como isso interfere no seu trabalho profissional. Para isso foi fundamental 

compreender como se deu a expansão do ensino superior público no Brasil e a 

importância que a assistência estudantil teve nesse processo de democratização.  

O ensino superior público no Brasil foi marcado pela dificuldade de acesso da 

classe pobre à educação. Ela teve um crescimento na década de 1960, com a 

reforma universitária da ditadura militar, marcado pelo estímulo de transferência do 

fundo público para o capital privado. Com a promulgação da Constituição Federal 

em 1988, as políticas sociais se expandiram, inclusive as de educação superior. Na 

década de 1990 se consolidou no Brasil o ideário neoliberal que trouxe retrocessos 

para a política de educação. 

A partir de 2003 ocorreu a ampliação e democratização do acesso à 

educação pública e privada, devido a criação de diversos programas como FIES, 

PROUNI para a educação privada e o REUNI E PNAES para as instituições de 

ensino superior públicas.  

Dessa forma, com a criação da PNAES foram criadas as assistências 

estudantis com o objetivo de democratizar as condições de permanência dos alunos, 

diminuindo as taxas de evasão.  

Diante disso, o presente trabalho torna-se relevante em razão da importância 

do setor da Assistência Estudantil para a permanência e conclusão dos alunos do 

ensino superior, considerando o trabalho do assistente social nesse processo de 

avaliação socioeconômica essencial, pois o profissional por meio de um estudo 

social e entrevistas obtêm um conhecimento mais aprofundado das demandas que 

chegam para o setor. 

 Dessa forma, a partir da pesquisa de campo, podemos identificar que o setor 

da assistência estudantil da UFF Campos que sempre esteve vinculado a UFF 

Niterói possui a limitações em relação ao processo seletivo de bolsas e auxílios.  

 Essas limitações advêm da dependência que a assistência estudantil tem em 

relação à PROAES responsável por coordenar esse setor centralizado em Niterói, 

em que a CAES não cria seus próprios editais, não auxilia na gestão da verba das 



52 
 

bolsas e auxílios e não é responsável pelo resultado desse processo, o que acaba 

limitando o trabalho das profissionais, pois elas conhecem a realidade dos 

estudantes de Campos dos Goytacazes e, portanto poderiam atender melhor as 

demandas que são postas no seu dia a dia profissional.   

 Portanto, há importância de fortalecer a autonomia relativa através da defesa 

de suas competências e atribuições privativas que orienta o seu exercício 

profissional. O assistente social deve também demonstrar sua competência política 

e técnica, para saber negociar com as instituições, formar parcerias e ter 

conhecimento teórico e prático.  

 Com os resultados da pesquisa percebemos que as assistentes sociais 

avançaram na garantia da participação na seleção das bolsas e auxílios. As mesmas 

foram conquistando seu espaço após muita luta para serem ouvidas. Assim, 

algumas de suas sugestões foram acatadas e as demandas dos alunos resolvidas 

com mais facilidade em virtude dessa recente interação e pareceria com a PROAES.  
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APÊNDICE A 
 

Universidade Federal Fluminense 
Disciplina: Monografia I e III 

Pesquisadora: Thayná de Souza Viana  

Tema: Serviço social e autonomia profissional 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: ‘A importância da 

assistência estudantil e suas particularidades no trabalho das assistentes sociais na 

UFF campos’. Desenvolvida através das disciplinas de monografia I e III do Curso de 

Serviço Social da Universidade Federal Fluminense em Campos dos 

Goytacazes/RJ. Este trabalho tem por principal objetivo: Verificar os impactos da 

autonomia relativa profissional das Assistentes Sociais da Assistência Estudantil da 

UFF Campos e como isso interfere no seu trabalho profissional. 

Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de um questionário, 

fornecendo informações referentes à temática destacada anteriormente. A qualquer 

momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição 

UFF- Campos, RJ. 

As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciais e seu arquivamento 

será feito pelos pesquisadores do projeto. 

Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados de modo a propiciar 

um processo de divulgação e debate dos resultados obtidos.  

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma. Esclareço 
também que: 
[   ] Permito   [   ] Não permito – a referência a meu nome com um dos sujeitos 
pesquisados 
[   ] Permito   [   ] Não permito – a utilização e divulgação de fotos com imagens 
pessoais e/ou cedidas por mim. 
 
Campos dos Goytacazes,____,____________ de 2020 
 
 

Assinatura do entrevistado 
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Assinatura do pesquisador 
 
 

Testemunha 
Universidade Federal Fluminense 
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APÊNDICE B 

 
Disciplina:Monografia I e III 

Pesquisadora: Thayná de Souza Viana  

Tema da pesquisa: Serviço social e autonomia profissional 

Título: A importância da assistência estudantil e suas particularidades no trabalho 

das assistentes sociais na UFF Campos. 

Questionário enviado por e-mail às assistentes sociais da UFF Campos 

Estudantes e PNAES  

1- Em média quantas vagas de bolsas/auxílios são ofertadas? E quantos alunos 

se inscrevem no processo seletivo?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2- Quantos alunos são contemplados pelas bolsas/auxílios? E quantos ficam 

sem nenhum tipo de bolsa/auxílio? Quais os motivos para não serem 

contemplados? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3- Sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - Quais os impactos que 

ela tem na vida dos alunos?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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4- A partir de 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff e o Michel Temer 

assumindo a presidência, seu governo é marcado por políticas de ajuste fiscal 

de modelo neoliberal e com a redução de gastos sociais. Diante desse novo 

cenário de desmonte das políticas sociais, ocorreram mudanças na oferta de 

bolsas/auxílios? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5- E diante desse novo cenário você percebeu alguma mudança no perfil dos 

estudantes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Relação assistência estudantil UFF Campos e PROAES 

6- Como você visualiza a dependência em relação à PROAES?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7- Quais são os impactos que essa dependência acarreta no seu trabalho 

profissional? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8- Sem essa dependência você acredita que a demanda da assistência 

estudantil da UFF Campos seria melhor atendida?  
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9- A sua autonomia profissional é prejudicada por conta dessa dependência?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10- Quais são os desafios vinculados a essa dependência na garantia de direitos 

para os alunos?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11- Como o alunado enxerga esta dependência à Niterói? Há relatos sobre isto?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12- Há perspectivas de mudanças sobre esta questão da vinculação com a sede 

central da UFF?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 


