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RESUMO 

 
Ao longo da história, a educação superior brasileira se construiu como elitista. No entanto, nas 

últimas duas décadas, a adoção de políticas públicas educacionais tem proporcionado o acesso 

de estudantes tradicionalmente excluídos do ensino superior. A presente pesquisa tem como 

objetivo principal analisar como as práticas de assistência estudantil do Centro de Formação de 

Professores (CFP) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) têm contribuído 

para a permanência dos estudantes no contexto da formação de professores, tendo como lócus 

de pesquisa o CFP da UFRB. Como objetivos específicos, buscamos identificar e analisar como 

a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia promove a assistência ao estudante no Centro 

de Formação de Professores, bem como analisar as condições para a permanência de discentes 

autodeclarados pretos e pardos em cursos de licenciaturas do Centro de Formação de 

Professores da UFRB. Como aporte metodológico utilizamos uma abordagem qualitativa, do 

tipo exploratória, na qual se realizou análise documental e entrevistas narrativas com discentes 

do CFP da UFRB. O embasamento teórico se fundamenta nos conceitos de equidade e 

desigualdade social presentes nos pensamentos de John Rawls, e nos conceitos de permanência 

estudantil de Dyane B.R. Santos. Propôs-se abordar a trajetória da política de assistência 

estudantil no Brasil e as políticas de ações afirmativas para acesso e permanência na educação 

superior. A importância do tema deve-se à observância prática de que a política para o ingresso 

no ensino superior público constitui-se uma forma de enfrentamento das desigualdades típicas 

da sociedade brasileira. Entretanto, compreende-se que apenas a promoção do acesso não 

garante a inclusão e que é preciso garantir também a permanência e a conclusão do curso. 

Entendemos que a política de assistência estudantil tem um papel fundamental na busca por 

igualdade de condições, pois é uma grande estratégia no combate às desigualdades sociais e 

raciais. Os resultados apontam que a política de assistência ao estudante do CFP busca abranger 

as áreas apontadas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), possibilitando 

contemplar estudantes com as mais diversas necessidades que afetam a sua permanência na 

universidade. No entanto, consegue, apenas, contemplar uma pequena parcela dos estudantes 

que necessitam da assistência estudantil. E ainda, percebe-se que a permanência destes 

estudantes na educação superior só é possível com o apoio da assistência estudantil. 

 

Palavras-chave: Assistência Estudantil; Política pública; Permanência universitária. 
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ABSTRACT 

 
Throughout history, Brazilian higher education has been constructed as elitist. However, in the 

last two decades, the adoption of public educational policies has provided access to students 

traditionally excluded from higher education. The present research has as main objective to 

analyze how the student assistance practices of the Teacher Training Center (CFP) of the 

Federal University of Recôncavo da Bahia (UFRB) have contributed to the permanence of 

students in the context of teacher training, having as locus of research the CFP of UFRB. As 

specific objectives, we seek to identify and analyze how the Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia promotes student assistance at the Teacher Training Center, as well as 

analyze the conditions for the permanence of self-declared black and brown students in 

undergraduate courses at the Training Center. of Professors at UFRB. As a methodological 

contribution, we used a qualitative approach, of the exploratory type, in which documental 

analysis and narrative interviews were carried out with students from the CFP of UFRB. The 

theoretical basis is based on the concepts of equity and social inequality present in the thoughts 

of John Rawls, and in the concepts of student permanence of Dyane B.R. saints. It was proposed 

to approach the trajectory of the student assistance policy in Brazil and the affirmative action 

policies for access and permanence in higher education. The importance of the topic is due to 

the practical observance that the policy for admission to public higher education constitutes a 

way of confronting the inequalities typical of Brazilian society. However, it is understood that 

only promoting access does not guarantee inclusion and that it is also necessary to guarantee 

the permanence and completion of the course. We understand that the student assistance policy 

has a fundamental role in the search for equality of conditions, as it is a great strategy in the 

fight against social and racial inequalities. The results show that the CFP student assistance 

policy seeks to cover the areas identified by the National Student Assistance Program (PNAES), 

making it possible to contemplate students with the most diverse needs that affect their 

permanence at the university. However, it can only cover a small portion of students who need 

student assistance. And yet, it is clear that the permanence of these students in higher education 

is only possible with the support of student assistance. 

 

Keywords: Student Assistance; Public policy; University permanence. 
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[...] a universidade brasileira precisa garantir dispositivos de 

permanência.  Estou falando de bolsas, mas estou falando, também, de 

condições de acesso. Isso ficou bem claro com a pandemia, condições 

de acesso à tecnologia da informação, à rede, à internet, de garantia de 

condições materiais. E estou falando de desenhos formativos, de 

discussões internas na universidade que possam garantir a 

permanência e que façam dessa instituição uma instituição 

democrática. 

 

(Georgina Gonçalves)1 

                                                
1 Professora Doutora Georgina Gonçalves Santos em entrevista ao portal A Tarde, publicado em 10 de dezembro 

de 2021.   
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nesta seção, exponho os motivos pelo qual escolhi a Assistência Estudantil como tema 

desta pesquisa e, ainda, um breve resumo de minha trajetória acadêmica e experiências 

profissionais que contribuíram para o interesse por este estudo. Em seguida, apresentarei o 

formato e a organização deste trabalho.  

 

 

1.1 TRAJETÓRIAS ACADÊMICA E PROFISSIONAL  

 

Apresento minhas trajetórias acadêmica e profissional com o objetivo de explanar os 

motivos que me trouxeram o interesse pela Assistência Estudantil e, a partir disto, tornar 

explícito o meu ponto de partida, minhas percepções e valores construídos durante o decorrer 

de minha caminhada.  

Assim como a maioria dos jovens nascidos na cidade de Amargosa, no interior da Bahia, 

após concluir o Ensino Médio não havia mais o que fazer. Continuar estudando era privilégio 

de poucos, apenas de famílias que tinham recursos financeiros suficientes para mandar seus 

filhos para outros centros, do contrário, a vida acadêmica se encerrava ali.   

Foi o que aconteceu comigo no final dos anos de 1990, quando terminei o Ensino Médio 

e, apesar da vontade de continuar estudando, não havia possibilidade de cursar uma 

universidade caso continuasse em minha cidade. Então, em um ato de coragem, fiz duas 

tentativas de sair para um grande centro em busca de continuar os estudos. A primeira foi aos 

18 anos, quando tentei morar no Estado de São Paulo, na casa de parentes, e a segunda foi aos 

20 anos, na cidade do Rio de Janeiro, morando com amigos da família.  

Ambas tentativas foram frustradas pois, ao chegar nestas cidades grandes, precisava 

trabalhar em tempo integral para pagar as altas despesas. Dessa forma, não sobrava tempo para 

os estudos, nem dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular, visto que apenas com o 

conhecimento adquirido no Ensino Médio, em escolas públicas, não conseguiria passar no 

vestibular de uma universidade pública. Nesta época, o ingresso ainda não era através do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), mas por meio de vestibular das próprias instituições.    

Ao retornar para minha cidade natal, agora com 21 anos de idade, o sonho de estudar se 

manteve adormecido por alguns anos. Mesmo sem estudar, trabalhando no comércio local, 

sempre estive na expectativa de que um dia faria um curso superior. Com a criação da 
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Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em 2005, quase uma década depois que 

conclui o Ensino Médio, ressurge a esperança de, finalmente, entrar para uma universidade. 

O que eu não poderia imaginar é que entraria em uma Universidade, não como 

estudante, mas como servidor Técnico Administrativo, função que exige apenas nível médio, 

e, por coincidência, atuaria na Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis 

(PROPAAE), contribuindo, de certa forma, com a realização de sonhos parecidos com os meus. 

Este foi o momento em que tive meu primeiro contato com a Política de Assistência Estudantil.  

Atuando na PROPAAE fiz parte de uma equipe multidisciplinar onde participei 

ativamente nos processos seletivos para inclusão de alunos nos programas de permanência da 

instituição, além de presenciar, diariamente, a luta destes estudantes para permanecer na 

universidade. A partir daí, percebi a importância desta política para uma grande parcela de 

estudantes que conseguiam ingressar no ensino superior público, porém, não tinham condições 

de permanecer estudando. Logo, a Assistência Estudantil se tornou meu objeto de estudo, pois 

percebi que a permanência na universidade representava uma grande possibilidade de inclusão 

de jovens, para quem a universidade era algo distante de sua realidade, assim como era para 

mim até então. 

Já atuando profissionalmente como Técnico Administrativo, em 2011 consegui 

ingressar na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) como estudante no curso de 

Bacharelado em Administração Pública, através do Programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). A UAB é um Programa que busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos na educação 

superior, por meio da educação à distância, com Polos de estudos em diversas cidades do 

interior, inclusive em Amargosa. Este curso, dentre outras coisas, me proporcionou entender a 

importância das políticas públicas para um país com grande desigualdade social como o Brasil. 

Na graduação, em meu trabalho de conclusão de curso, pesquisei sobre o programa de 

permanência estudantil da UFRB e, dessa forma, consegui me aprofundar neste tema, o que 

despertou ainda mais meu interesse pela Assistência Estudantil. Conclui a graduação em 2015, 

ano em que tive a honra de ser convidado a assumir a gestão de Políticas Afirmativas e Assuntos 

Estudantis no Centro de Formação de Professores da UFRB. 

Como gestor, aprendi muito coordenando uma equipe multidisciplinar composta por um 

técnico administrativo, uma assistente social, um pedagogo e um psicólogo. Entendi a 

relevância da assistência estudantil, principalmente para o CFP, Centro de Ensino criado em 

uma região demarcada pela presença afrodescendente que foi excluída do processo educacional 

superior ao longo do tempo. Este Centro, como veremos ao longo deste trabalho, tem um 
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público, em sua maioria, negro, com baixo poder econômico e oriundo de escolas públicas e de 

zona rural. 

Particularmente, durante minha trajetória profissional na UFRB presenciei muitas vidas 

sendo transformadas pela política de permanência desta Universidade. Vidas não apenas dos 

estudantes, mas também de suas famílias, pois, na maioria das vezes, estes estudantes eram os 

primeiros da família a ultrapassarem o muro de uma universidade. Essa transformação se deu 

de ordem social, cultural e econômica, quebrando o paradigma de que jovens com baixo poder 

econômico não poderia entrar e permanecer na universidade. Por outro lado, vi muitos jovens 

desistirem do ensino superior, ficando sujeitos ao subemprego, pois, apesar de apresentarem 

perfil social condizente com o programa de permanência, não conseguiram aprovação no 

processo seletivo para serem auxiliados pela assistência estudantil, pois não haviam recursos 

financeiros para atender a todos. Tal situação inquietou-me e estimulou a realização desta 

pesquisa. 

 

 

1.2 FORMATO E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO   

 

Esta pesquisa apresenta-se em formato alternativo, composta por quatro capítulos, sendo 

que dois deles escritos nos moldes de artigos científicos publicáveis. Este formato, segundo 

Barbosa (2015), denominado de coleção de artigos, rompe com a representação tradicional da 

pesquisa educacional nos trabalhos acadêmicos das teses e dissertações.  

O formato alternativo, coleção de artigos, se destaca por ser composto por várias obras 

publicáveis, enquanto o formato monográfico, tradicional, é composto por uma única obra em 

que são necessárias grandes revisões para transformá-la em livro ou artigo (DUKE; BECK, 

1999).  Dessa forma, justificamos a escolha pelo formato alternativo na construção deste 

trabalho.  

 Outra prerrogativa do formato de coleção de artigos é que todos os artigos terão suas 

próprias características de individualidade o que, de certa forma, viabiliza sua publicação 

(BARBOSA, 2015). Uma dissertação construída no formato de coletânea de artigos, de acordo 

com Duke e Beck (1999), pode direcionar artigos para diferentes campos de estudo, como por 

exemplo, pode ser construído artigo para pesquisadores, outro especificamente para 

profissionais, outro para um periódico no campo de estudo mais amplo. No entanto, como alerta 
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Barbosa (2015), o pesquisador precisará exercer a sua capacidade de síntese sem perder a 

consistência. 

Dessa forma, optamos pela escrita desta dissertação no formato coleção de artigos com 

a seguinte configuração: além destas considerações iniciais, há, no primeiro capítulo, a 

apresentação de uma revisão de literatura. Na sequência, apresentamos a perspectiva teórica, a 

questão norteadora e os objetivos de pesquisa, a relevância deste estudo e, por fim, os 

procedimentos metodológicos. 

No segundo capítulo desta dissertação, apresentamos o primeiro artigo, sob o título 

“Uma análise da Assistência Estudantil em cursos de licenciaturas do Centro de Formação de 

Professores da UFRB”, cujo objetivo é identificar e analisar como a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia promove a assistência ao estudante no Centro de Formação de Professores. 

Este artigo, portanto, foi aprovado como capítulo de livro para compor o livro “Políticas 

Afirmativas e Estudantis da UFRB”, que será publicado pela editora EDUFRB no ano de 2022. 

No capítulo seguinte, apresentamos o segundo artigo, “Histórias e trajetórias de jovens 

universitários no interior da Bahia: do acesso à permanência no Ensino Superior”. Seu objetivo 

principal é apreender e analisar as condições para a permanência de discentes autodeclarados 

pretos e pardos em cursos de licenciaturas no Centro de Formação de Professores da UFRB.  

No quarto e último capítulo, apresentamos as Considerações finais, onde sintetizamos 

os resultados da pesquisa visando uma análise transversal à luz dos objetivos apresentados. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

2 A PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos algumas concepções sobre a trajetória da política de 

assistência estudantil no Brasil, um breve contexto histórico legal, e descrevo sobre as ações 

afirmativas para acesso e permanência na universidade. Em seguida, exponho o referencial 

teórico da pesquisa, discorro sobre os conceitos de Permanência Material e Permanência 

Simbólica trazidos por Dyane B. R. Santos e, ainda, sobre a teoria da justiça Rawlsiana e suas 

implicações para a política de ações afirmativas. Mostramos também a questão norteadora e os 

objetivos deste trabalho, a sua relevância e, por fim, apresento os procedimentos metodológicos 

que direcionam a pesquisa. 

 

 

2.1 A TRAJETÓRIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO BRASIL 

 

A Política de Assistência Estudantil brasileira está intrinsicamente ligada à criação da 

universidade no Brasil. As primeiras universidades foram constituídas oficialmente apenas no 

início do século XX, por conseguinte, as primeiras legislações que contemplaram a assistência 

estudantil no país datam também deste mesmo período.  

Durante o período colonial, o Brasil não possuía nenhuma universidade nem instituições 

de ensino superior. Apenas com a chegada da Coroa portuguesa em território brasileiro, em 

1808, foi iniciada a história do ensino superior no país. Segundo Durham (2003), no mesmo 

ano da chegada do rei português, foram fundadas três escolas de ensino superior:  a escola de 

Cirurgia e Anatomia da Bahia, a escola de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro e a Academia 

de Guarda da Marinha, também no Rio de Janeiro. Durham (2003) afirma que não era de 

interesse da Coroa portuguesa a criação de universidades, apenas instituições para formar 

profissionais liberais necessários ao aparelho do Estado e que servissem à elite da época, como 

médicos, engenheiros e advogados. Mendonça (2000) assegura que a criação desses cursos 

tinha a mesma preocupação, criar uma infraestrutura que garantisse a sobrevivência da Corte 

na colônia. Apesar da pressão da Igreja pela criação de instituições católicas de ensino, a Coroa 

manteve o monopólio do ensino superior por todo o século XIX (DURHAM, 2003).  
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No início do século XX, precisamente na década de 1920, ocorreu uma grande 

renovação cultural no país, um movimento de modernização decorrente da industrialização. De 

acordo com Durham (2003), esse movimento atingiu também a educação e um grupo de 

educadores sugeriu profundas reformas em todos os níveis de ensino. Como descreve a autora, 

“foi este mesmo grupo, associado a um pequeno grupo de cientistas, que propôs a modernização 

do ensino superior, defendendo a criação de universidades que não fossem meras instituições 

de ensino, mas ‘centros de saber desinteressado’, como se dizia naquela época” (DURHAM, 

2003, p. 6, grifo da autora).  

Contudo, de acordo com Fávero (2006), em 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto 

nº 14.343, o Presidente Epitácio Pessoa cria oficialmente a primeira universidade brasileira, a 

Universidade do Rio de Janeiro. Segundo Araújo (2007), foi também no Estado do Rio de 

Janeiro que se obteve o primeiro registro de poio ao estudante no Brasil, em 1930, início da Era 

Vargas, quando foi instalada a Casa do Estudante do Brasil. Conforme a autora, era uma 

entidade de apoio e solidariedade para os estudantes carentes. 

Por conseguinte, o Governo de Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde 

Pública, órgão onde foi elaborado seu projeto universitário por meio da promulgação do 

Estatuto das Universidades Brasileiras através do Decreto nº 19.851 de 1931, da organização 

da Universidade do Rio de Janeiro, Decreto nº 19.852 de 1931, e da criação do Conselho 

Nacional de Educação, pelo Decreto nº 19.850 de 1931 (FÁVERO, 2006). 

É, portanto, no Decreto nº 19.851 de 1931 que está a primeira ação de regulamentação 

da política de assistência estudantil brasileira. O referido Decreto, no seu artigo 108, 

regulamentou a assistência ao estudante quanto à concessão de bolsas de estudos e assistência 

médica e hospitalar. “Pela primeira vez ocorreu uma reforma no ensino superior e uma possível 

regulamentação da assistência para os estudantes universitários, sendo essa ação, pioneira” 

(SILVEIRA, 2012, p. 52). 

Em 1934, o apoio aos alunos com vulnerabilidade social é regulamentado pela primeira 

vez, por meio da Lei Suprema do país. A Constituição Federal de 1934 estabeleceu no artigo 

149 a educação como direito de todos e, além disso, regulamentou a assistência estudantil em 

seu artigo 157, decretando que a União, os Estados e o Distrito Federal reservassem uma parcela 

dos seus patrimônios territoriais para a formação de fundos para a educação e, como podemos 

observar no parágrafo 2° do mesmo artigo: “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” (BRASIL, 1934).   



19 

 

 

Nos anos seguintes, com o apoio do Ministério da Educação, foi criada a União Nacional 

do Estudantes (UNE), entidade que representa os estudantes brasileiros. De acordo com Araújo 

(2007), há uma divergência, por questões políticas, sobre o ano exato de sua criação: para uns, 

foi 1937, para outros, 1938. Para a autora, a UNE foi criada em 1937 com o apoio do Governo, 

e a intensão era criar uma instituição despolitizada que permitisse o controle pelos estudantes. 

No entanto, em 1938, quando foi realizado o II Congresso Nacional de Estudantes, se elegeu 

uma diretoria com um compromisso expressamente político, portanto, esse movimento 

reivindica sua criação (ARAÚJO, 2007).    

A década de 1940 constituiu-se como um momento importante para a consolidação da 

assistência estudantil no Brasil. Com a Constituição Federal de 1946, a assistência estudantil 

torna-se obrigatória para todo sistema de ensino, de acordo o artigo 172 da Carta Magna, “cada 

sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência educacional que assegurem aos 

alunos necessitados condições de eficiência escolar” (BRASIL, 1946).  

Em 20 de dezembro de 1961, foi sancionada a Lei nº 4.024, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), prevista na Constituição de 1946. A LDB, em seus artigos 90 e 

91, trata da assistência social escolar:    

 

Art. 90. Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de ensino, 

técnica e administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e estimular os 

serviços de assistência social, médico-odontológico e de enfermagem aos alunos. 

Art. 91. A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a orientação dos 

respectivos diretores, através de serviços que atendam ao tratamento dos casos 

individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à organização social da comunidade 

(BRASIL, 1961). 

 

Com a promulgação da LDB, a assistência ao estudante passa a ser um direito igual para 

todos os estudantes e não mais como uma ajuda aos necessitados, como era proposto 

anteriormente (SILVEIRA, 2012). 

Mesmo após o golpe militar de 1964, a Constituição Federal de 1967, em seu artigo 168, 

reafirma a educação como direito de todos e assegura a igualdade de oportunidades: “A 

educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a igualdade de 

oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de 

solidariedade humana” (BRASIL, 1967). Neste mesmo artigo, no inciso III do parágrafo 3º, 

trata da assistência ao estudante que provar falta ou insuficiência de recursos: 

 
O ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para quantos, 

demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recursos. 

Sempre que possível, o Poder Público substituirá o regime de gratuidade pelo de 
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concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior reembolso no caso de ensino de 

grau superior (BRASIL, 1967). 

 

No ano de 1970 foi criado o Departamento de Assistência Estudantil (DAE), órgão 

vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. O DAE implantou programas de assistência 

aos estudantes, como Bolsas de Trabalho, através das quais eram proporcionadas oportunidades 

de exercício profissional em órgãos ou entidades públicas ou particulares, e também Bolsas de 

Estudo, por meio das quais o estudante recebia uma verba para sua manutenção sem a realização 

de atividades em contrapartida (IMPERATORI, 2017). No entanto, com a ditadura militar, 

regime em que a maioria da classe estudantil era contrária, não houve avanços quanto à 

assistência estudantil, e o DAE foi extinto nos governos seguintes. 

 

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 pulverizadas. Além disso, da mesma forma que a 

assistência social, a assistência estudantil foi marcada por relações clientelistas, que 
impediam a sua consolidação (IMPERATORI, 2017, p. 288). 

 

Cabe ressaltar que, apesar do governo federal realizar ações referentes à assistência 

estudantil no final da década de 1970 e início de 1980, sua maior preocupação eram as políticas 

que abrangessem o ensino fundamental e médio (KOWALSKI, 2012). No entanto, na década 

de 1980, com a redemocratização política do Brasil, ressurge a preocupação com a política de 

apoio ao estudante universitário. Então, em 1985, acontece em Florianópolis o I Encontro 

Nacional de Pró-Reitores de Assistência à Comunidade Universitária, e dois anos mais tarde 

era criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(FONAPRACE). Seu objetivo, segundo o FONAPRACE (2012), era discutir, elaborar e propor 

ao Ministério da Educação a política de promoção e apoio ao estudante da educação superior 

no Brasil. 

Neste mesmo período, final da década de 1980, foi criada também a Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), tendo como 

principal objetivo representar oficialmente as Universidades Federais de Ensino Superior. A 

ANDIFES “é a representante oficial das universidades federais na interlocução com o governo 

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

sociedade em geral” (ANDIFES, 2021).  

Vasconcelos (2010) afirma que o FONAPRACE e a ANDIFES foram as grandes frentes 

políticas de discussões sobre as questões educacionais, em especial sobre questões relativas à 

assistência estudantil. No entanto, afirmam Araújo e Bezerra (2007) que, além do 
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FONAPRACE e da ANDIFES, outras entidades estavam engajadas na luta pela concretização 

da assistência estudantil, entre elas, a União Nacional dos Estudantes e a Secretaria Nacional 

de Casa de Estudantes (SENCE). 

A atual Constituição Federal, instituída em 1988, em seu artigo 205, traz a educação 

como “direito de todos e dever do Estado e da família” e no artigo 206, parágrafo I, estabelece 

como princípio a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 

1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, por sua vez, ampara a 

assistência estudantil e reafirma o disposto na Constituição de 1988 no que diz respeito à 

garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência do estudante na escola. 

Em 1997 foi realizada a primeira pesquisa do perfil dos estudantes e das dificuldades 

enfrentadas por eles nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), orientando a 

construção de uma minuta do Plano Nacional de Assistência Estudantil, a qual foi incorporada 

ao Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 10 de janeiro de 2001 (FONAPRACE, 

2012).  

Com a chegada do Governo Lula ao poder em 2003, foi proposto o processo de expansão 

e reestruturação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) no Brasil. Momento em 

que o FONAPRACE realizou a II Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes 

de Graduação das IFES Brasileiras, em 2004. Estas pesquisas subsidiaram a definição dos 

indicadores socioeconômicos, o que contribuiu para a construção e aprovação do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil em 2007. Por meio da Portaria Normativa nº 39 do 

Ministério da Educação, foi então instituído Programa Nacional de Assistência estudantil 

(PNAES).  

Em julho de 2010, o PNAES foi consolidado, ganhando força de lei, pois é instituído no 

âmbito do Ministério da Educação por meio do Decreto nº 7.234, da Presidência da República 

(FONAPRACE, 2012). Para Vasconcelos (2010), O PNAES representou a consolidação de 

uma luta histórica dos dirigentes, docentes e estudantes, no que diz respeito à garantia da 

assistência estudantil como um direito social. 

Atualmente, o PNAES é o principal norteador da política de assistência estudantil no 

Brasil e sua finalidade, portanto, é ampliar as condições de permanência dos estudantes na 

educação superior. O Programa define as suas áreas de atuação e serve como referencial para 

os programas e projetos realizados nas diversas IFES do Brasil, destacando-o como demarcador 

histórico para a política de assistência estudantil (IMPERATORI, 2017). 

De acordo com o Decreto 7.234, os objetivos do PNAES são:  
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I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão da educação superior; III - reduzir as taxas de retenção e 

evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 

2010). 

 

De certo, vivemos em um país com grande desigualdade social e regional, porém, a 

desigualdade racial também se faz presente e é uma das formas de exclusão social. Portanto, 

era de extrema importância que o PNAES contemplasse também a questão racial, incluindo as 

ações afirmativas como um dos seus objetivos. 

Assim, pensando na temática racial, o governo brasileiro criou, através da Portaria Nº 

389, de 9 de maio de 2013, o Programa de Bolsa Permanência (PBP). Segundo o Ministério da 

Educação, o Programa é destinado à concessão de bolsas de permanência a estudantes indígenas 

e quilombolas matriculados em um curso de graduação nas IFES. Configurando, dessa forma, 

como um programa de ação afirmativa. O Programa também busca beneficiar os demais 

estudantes que possuem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, e que estão 

matriculados em cursos de graduação com carga horária média igual ou superior a cinco horas 

diárias.    

Após observarmos a história legal da assistência estudantil no Brasil, notam-se 

significativos avanços quanto à normatização desta política. No entanto, o PNAES, principal 

programa orientador da política de assistência ao estudante, ainda é uma política de governo, 

regulamentado por um decreto que, a qualquer momento, pode ser revogado. Um dos grandes 

desafios atuais é transformar a política de assistência estudantil em uma política de estado 

através de Lei, assegurando, dessa forma, a sua continuidade.  

Avanços também foram percebidos em relação à área de atuação da assistência 

estudantil. De acordo com o Decreto 7.234, de 2010, em seu Artigo 3, o PNAES foi 

implementado de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, definindo 

as áreas em que são desenvolvidas as ações de assistência estudantil. Estas áreas contemplam a 

Permanência Material, como, por exemplo, moradia estudantil, alimentação e transporte, como 

também a Permanência Simbólica (SANTOS, 2009), como na área da cultura e do apoio 

pedagógico.  Por outro lado, a falta de investimento por parte do governo federal, não apenas 

na política de permanência, mas em todo sistema educacional, é o grande desafio para as 

universidades no momento atual. 
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2.2 AÇÕES AFIRMATIVAS PARA ALÉM DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR  

 

De acordo o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, ações 

afirmativas são “os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa 

privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de 

oportunidades (BRASIL, 2010b). Para Oliven (2007), as ações afirmativas têm como objetivo 

remover obstáculos que, de maneira formal ou informal, estão impedindo grupos minoritários 

ao acesso ao mercado de trabalho, a cargos de lideranças e à educação.  

A educação, sem dúvidas, é uma das ferramentas fundamentais na promoção da 

igualdade de oportunidades. Nesse sentido, grupos minoritários são excluídos, não fazendo uso 

de tais oportunidades, pois as dificuldades de acesso e permanência no ensino superior 

brasileiro são os principais obstáculos a serem enfrentados por estudantes pertencentes a estes 

grupos. Diante disso, pode-se afirmar que as ações afirmativas têm um papel muito importante 

na garantia da igualdade de oportunidades através da educação. 

 

“(...) as ações afirmativas visam equiparar as condições para que todas as pessoas 

tenham uma chance justa na corrida aos cargos e posições na estrutura básica da 
sociedade, removendo o peso das pernas de alguns dos participantes, sem manipular 

as regras do jogo dando a alguns corredores as melhores posições iniciais para que, 

então, se produza determinado resultado” (FORTES, 2019, p. 4). 

 

A implantação de ações afirmativas se deu de forma pioneira na Índia, na década de 

1950, e isso ocorreu devido a problemas de divisão social por castas naquele país (OLIVEN; 

BARANZELI, 2013). Nos Estados Unidos, país que tem história semelhante à do Brasil em 

relação à utilização do trabalho escravo de africanos e seus descendentes (FERES JÚNIOR, 

2006), os primeiros registros de ações afirmativas aconteceram durante o governo Kennedy, 

em 1961, quando se estabeleceu um comitê para estudar a questão de iguais oportunidades no 

mercado de trabalho, e, em 1972, se estendendo às instituições educacionais (OLIVEN, 2007). 

“Foi, principalmente, através da política de ação afirmativa, que se acentuou a diversidade no 

ensino superior norte-americano em termos de presença conspícua de elementos pertencentes a 

minorias, nos campi de universidades mais seletas” (OLIVEN, 2007, p. 35). 

No Brasil, de acordo com Oliven e Baranzeli (2013), a ideia da “democracia racial”, 

praticada desde o início do século XX, quando se entendiam que os indivíduos conviviam em 

clima de paz e harmonia e tinham os mesmos direitos, deveres e oportunidades, fez com que o 

país demorasse em articular as políticas afirmativas. Como descreve Oliveira (2018, p. 72), 

“nas primeiras décadas do século XX, a efervescência das transformações socioculturais e 
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políticas no Brasil, e o intenso debate acerca da identidade nacional fomentou o mito da 

democracia racial a brasileira – o Brasil como paraíso racial”. 

Andrews (1997), explica que essa “democracia racial” durou até a primeira metade do 

século XX e, portanto, durante a segunda metade, essa definição foi totalmente revisada. A 

partir de 1940, os censos nacionais mostraram que existiam sim, desigualdades persistentes 

entre a população negra e a população branca, “[...] em educação, realização vocacional, ganhos 

e expectativa de vida” (ANDREWS, 1997, p. 95). 

Contudo, apenas no início do século XXI, precisamente a partir do ano de 2001, com a 

III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata, que ocorreu em Durban, África do Sul, o Brasil se comprometeu a lutar 

contra a discriminação racial e a elaborar estratégias para a utilização de ações afirmativas em 

benefício de negros e indígenas, fazendo com que as discussões acerca das ações afirmativas 

ganhassem repercussão social no país (OLIVEN, 2007; SANTOS, 2014; SILVA, 2019). Apesar 

da população brasileira ser, em sua maioria, de pretos e pardos, as políticas de ação afirmativa 

para ingresso desses grupos no ensino superior só são articuladas a partir de então. Portanto, de 

acordo com Silva (2017): 

 

É justamente nesse contexto que diversas ações especificamente voltadas para a 

questão da presença do afrodescendente nos espaços educacionais institucionalizados 

(sobretudo escola e universidade) são formuladas, desfazendo distorções que, há 

tempos, vêm sendo uma das marcas de nossa legislação educacional (SILVA, 2017, 

p. 109). 

 

Neste cenário, podemos destacar, em 2003, a Lei Nº 10.639, de 2003, que torna 

obrigatório, nos ensinos fundamental e médio, o ensino sobre a História e Cultura Afro-

Brasileira e, no ano de 2008, a promulgação da Lei 11.645, a qual acrescenta a obrigatoriedade 

do ensino da História e Cultura Indígena. Destacamos, ainda, o Estatuto da Igualdade Racial 

em 2010, constituído através da Lei Nº 12.288, de 2010, e citado anteriormente. 

Por conseguinte, em 29 de agosto de 2012, foi sancionada a Lei Federal Nº 12.711, 

também chamada de Lei de Cotas. Esta lei estabelece a reserva de 50% das vagas, nos cursos 

de graduação das instituições federais de ensino superior, para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse percentual, são priorizados os 

alunos de menor renda e os autodeclarados pretos, pardos e indígenas, bem como pessoas com 

deficiência. Macedo, Cardoso e Andrade (2019) afirmam que as ações afirmativas de combate 

às desigualdades raciais também podem ser entendidas como ações de combate às 
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desigualdades de classes, visto que a população negra compõe majoritariamente a base da 

pirâmide social. 

Com a promulgação da Lei de Cotas, o acesso ao ensino superior ganhou novas 

configurações (MATOS; FERNANDES, 2019). “Por meio dessa ação afirmativa, muitos 

pobres e negros, e principalmente os estudantes da rede pública de ensino, puderam realizar o 

sonho do diploma de ensino superior” (MACEDO; CARDOSO; ANDRADE, 2019, p. 188). As 

universidades públicas federais que, até então, se configuravam como brancas e elitistas, 

tornam-se, até certo ponto, um espaço menos desigual.  

No entanto, de acordo com Santos (2014), para que o combate às desigualdades seja 

efetivo, é preciso se pensar também em ações para a permanência destes estudantes no espaço 

acadêmico:   

 

“[...] as ações afirmativas devem ser pensadas como uma política que busca corrigir 

distorções sociais, garantindo a equidade de direitos a grupos social e historicamente 

discriminados e nesse contexto a permanência de estudantes cotistas no ensino 

superior, precisa ser pensada como uma política de ação afirmativa” (SANTOS, 2014, 

p. 193). 
 

Nesse sentido, Silva e Veloso (2013) entendem que o acesso ao ensino superior precisa 

estar atrelado à permanência e a uma formação com qualidade. Portanto, pode-se afirmar que 

apenas o ingresso não é suficiente para a promoção da inclusão. Estudos feitos por Barbosa 

(2017), sobre as principais dificuldades enfrentadas para a permanência dos estudantes que 

ingressaram na universidade pelo sistema de cotas, apontam que uma grande parcela dos 

estudantes não alcançaria êxito na instituição sem a política de permanência.  

   Destacamos a importância das ações afirmativas para acesso ao ensino superior, as 

quais tem mudado de forma significativa o perfil dos estudantes destas instituições, 

transformando-as em um ambiente menos desigual e, até certo ponto, democrático. Porém, a 

permanência na universidade também precisa ser articulada para que o estudante vulnerável 

socioeconomicamente, negros e indígenas possam permanecer com qualidade no ambiente 

acadêmico e, consequentemente, concluir seu curso.  

 

 

2.3 PERMANÊNCIA ESTUDANTIL: MATERIAL E SIMBÓLICA 

 

Santos (2009), em sua tese de doutorado sobre a permanência dos estudantes negros no 

ensino superior como política de ação afirmativa, define o conceito de permanência como sendo 
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“[...] o ato de durar no tempo que deve possibilitar não só a constância do indivíduo, como 

também a possibilidade de transformação e existência” (SANTOS, 2009, p. 68). A autora 

afirma que uma permanência qualificada no ambiente acadêmico deve levar em consideração 

três dimensões: permanência enquanto duração (tempo); simultaneidade na permanência; 

sucessão ou pós-permanência. 

A primeira dimensão, a permanência enquanto duração (tempo), objetiva que o 

estudante que recebe algum benefício tenha a oportunidade de manter-se somente estudando e 

vivenciando a universidade por completo, sem a necessidade de trabalhar para se sustentar e se 

manter no curso. Outra dimensão é a simultaneidade na permanência, a qual diz respeito ao 

papel que os estudantes passam a desempenhar enquanto referências de trajetórias para outros 

jovens, influenciando no ambiente familiar ou de moradia. Por fim, a dimensão sucessão ou 

pós-permanência trata das possibilidades de permanência em outros graus acadêmicos, caso ele 

consiga viver inteiramente a universidade. 

De acordo com a autora, para garantir esta permanência qualificada, dois fatores são 

fundamentais. Primeiro, são necessárias condições materiais que permitam a subsistência e, 

segundo, condições que permitam acolhimento destes estudantes no espaço acadêmico. Desta 

maneira, Santos entende que a permanência na universidade precisa se dar na forma de 

Permanência Material e de Permanência Simbólica. 

A Permanência Material está associada às condições materiais de existência na 

universidade, ou seja, de recursos financeiros para a manutenção dos estudantes com moradia, 

transporte, alimentação, material didático, dentre outros (SANTOS, 2009). Este tipo de 

permanência, segundo a autora, é uma preocupação para o estudante e, na maioria das vezes, 

para as suas famílias, pois buscam meios de assegurar recursos para as suas despesas básicas. 

Nesse sentido, Vargas (2008), assegura que: 

 

Mesmo no caso de instituições públicas, onde o ensino é gratuito, para que o estudante 

possa se dedicar aos estudos e usufruir plenamente das diversas possibilidades que a 

convivência no ambiente acadêmico pode proporcionar, é fundamental que ele 

disponha de condições mínimas para a sobrevivência, como moradia, alimentação e 

transporte (VARGAS, 2008, p. 18). 

 

Santos (2009) afirma que outra forma de suprir a necessidade material é trabalhar no 

decorrer do curso, mas, dessa maneira, o estudante deixa de vivenciar a universidade em sua 

totalidade, o que repercutirá de forma negativa no seu desempenho e, consequentemente, no 

rendimento acadêmico.  
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Por entender que a questão de permanência não passa exclusivamente pelas condições 

materiais, é necessário garantir também “o apoio pedagógico, a valorização da auto estima, 

referenciais docentes, etc.”  (SANTOS, 2009, p. 70). Assim, a Permanência Simbólica, segundo 

a autora, diz respeito ao modo como o estudante é inserido no espaço acadêmico, isto é, a 

possibilidade que os indivíduos têm de identificar-se, ser reconhecido e de pertencer ao grupo. 

Permanecer simbolicamente na universidade é “fazer parte” em todos os seus âmbitos, é 

garantir condições de inserção no sistema de ensino, permitindo transformação individual do 

estudante e do seu meio social (SANTOS, 2009).  

 

A permanência qualificada na universidade envolve questões tais como as bolsas, o 

restaurante universitário e a residência, mas também a existência de creches, de grupos 

de estudos em pesquisas nas questões das diversidades, referenciais negros no corpo 

docente, (re)estruturação curricular para atender às demandas do debate sobre gênero, 

raça e sexualidade, enfim, elementos que compõem a implementação de políticas de 

permanência que estejam para além da assistência material e que permitam uma 

formação ampla do estudante (SANTOS, 2017, p. 48).  

 

Os conceitos de permanência apresentados por Santos (2009) se associam à realidade 

do nosso campo de estudo. O Centro de Formação de Professores tem em seu corpo discente 

uma maioria de estudantes negros, de baixa condição econômica, vindos de escolas públicas e 

da zona rural. Dessa forma, a Permanência Material se faz extremamente necessária, porém, 

não é a única, pois a Permanência Simbólica também é essencial para que o estudante possa 

permanecer na universidade, permanecer com qualidade de acordo com as três dimensões 

propostas por Santos (2009). 

Proporcionar para que estes discentes tenham condições, materiais e simbólicas, de 

permanecerem com qualidade no ensino superior é de extrema importância para que se possa 

tornar o processo educacional mais justo e igualitário. Promover a equidade de oportunidades, 

com o acesso e uma permanência qualificada, é, sem dúvida, um grande passo para a construção 

de uma sociedade livre e justa.    

 

 

2.4 JUSTIÇA E EQUIDADE: UMA TEORIA DE JONH RAWLS 

 

Ao se deparar com uma sociedade multicultural e heterogênea, social e economicamente 

complexa, John Rawls propôs uma concepção de justiça, denominada em seu livro Uma Teoria 

da Justiça (1971) como “justiça como equidade”. O filósofo atrelou o conceito de equidade ao 
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de justiça. Para Rawls, os princípios da justiça seriam aqueles que requereriam a equidade entre 

as pessoas. Estes princípios buscariam promover as liberdades e direitos básicos, admitindo 

apenas desigualdades que fossem vantajosas para os menos favorecidos. De acordo com Fortes 

(2019), Rawls não defendia apenas uma igualdade formal, mas buscava uma igualdade 

equitativa de oportunidades, para que todas as pessoas tivessem uma chance justa na sociedade. 

 De acordo com Nagel (2003), Rawls teria sido o responsável pelo renascimento do 

debate filosófico sobre questões socais concretas nos últimos 40 anos do século XX. Seu foco 

era principalmente as desigualdades econômicas que ameaçavam à igualdade de oportunidades.  

 

Os pobres não podem competir tão efetivamente quanto os ricos por posições 

desejáveis, porque suas famílias não podem lhes dar o mesmo nível de educação, a 

mesma rede de apoio, as mesmas vantagens culturais, cuidados de saúde e assim por 

diante. Também é provável que tenham menos motivação para o sucesso. Isso 

significa que eles não têm oportunidades iguais, mesmo que não sejam formalmente 

discriminados (NAGEL, 2003, p. 84). 

 

Para Rawls, utilizando uma situação hipotética, para construir uma sociedade livre e 

justa é preciso estar em uma posição original, com o véu da ignorância a respeito da sua 

condição social, onde se definiriam os princípios de maneira não racional. Para o autor, dessa 

forma, estaríamos livres de preconceitos e vieses que influenciam nas leis e organizações, 

ocasionando os novos princípios da justiça. 

 

Isto porque, na posição original, o cidadão encontra-se envolto por um véu da 

ignorância, o que permite com que sejam abstraídas as contingências do mundo social, 
fazendo que essas não afetem no momento de escolha dos princípios, eliminando, 

portanto, as vantagens de barganha que possam surgir e, assim, afetar as instituições, 

sejam elas por motivos naturais, históricos ou sociais (QUINTANILHA, 2010, p. 37). 

 

O objetivo é proporcionar liberdade e uma distribuição justa de bens primários para os 

cidadãos, bem como uma justa igualdade de oportunidades. Dessa forma, Rawls apresenta dois 

princípios da justiça, os quais acreditava que haveria consenso na posição original: 

 

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de 

liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de 

liberdades para as outras. 
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo 

que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos 

limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos. (RAWLS, 

1971, p. 64) 

 

De acordo com Rawls, os princípios se aplicam primeiramente à estrutura básica da 

sociedade que é responsável pela regulação dos direitos e deveres e das vantagens econômicas 

e sociais. O autor afirma que os princípios estão ordenados propositalmente, pois as liberdades 
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protegidas no primeiro princípio não podem ser justificadas nem compensadas por qualquer 

vantagem econômica e social. A distribuição de renda e riquezas, e de posições de autoridade 

e responsabilidade, sustentada pelo segundo princípio, deve ser consistente tanto com a 

liberdade básica quanto com a igualdade de oportunidades. 

Em se tratando do primeiro princípio, o autor tem como objetivo garantir as liberdades 

básicas a todos os cidadãos, os colocando em condições de igualdade dentro da estrutura básica 

da sociedade. Tendo como liberdades básicas a liberdade política e de expressão e reunião; de 

consciência e de pensamento; liberdade da pessoa, que inclui a proteção contra a opressão 

psicológica e a agressão física e; o direito à propriedade privada e à proteção contra a prisão e 

a detenção arbitrária. Para Rawls, essas liberdades devem estar em iguais condições.  

No segundo princípio, as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer tais 

condições: primeiro, têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da 

sociedade, princípio da diferença, e, em segundo lugar, devem estar vinculadas a posições e 

cargos acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades.  

Para Rawls, a distribuição de riqueza e renda não precisa ser igualitária, no entanto, deve 

ser vantajosa para todos, e ao mesmo tempo, as posições de autoridades e responsabilidades 

devem ser acessíveis a todos. Rawls assegura que as desigualdades não são injustas, mas as 

desigualdades econômicas e sociais devem ser organizadas de modo que todos sejam 

contemplados. “A injustiça, portanto, se constitui simplesmente de desigualdades que não 

beneficiam a todos” (RAWLS, 1971, p. 66). 

Segundo Nagel (2003), além das questões econômicas, Rawls também influenciou no 

debate sobre as questões raciais. Nagel afirma que, apesar de não ter escrito sobre este assunto, 

expressou-se em conversa sobre a importância de defender a constitucionalidade da ação 

afirmativa. A discriminação racial é uma causa independente e ainda mais frequente para o 

fracasso da igualdade justa de oportunidades em uma sociedade (NAGEL, 2003). 

Para Nagel (2003), Rawls se concentrou no que ele chamou de “teoria ideal”, na qual 

procurou mostrar de que constituía uma sociedade justa e por quê. No entanto, a “teoria não 

ideal”, onde se depara com as ações afirmativas, diz respeito ao que se deve fazer quando se 

encontra uma sociedade injusta e se quer corrigir esta injustiça. Assim, as ações afirmativas são 

nitidamente uma política destinada a lidar com as consequências injustas de uma história injusta 

(NAGEL, 2003). A discriminação social, obviamente, viola os princípios de Rawls; as ações 

afirmativas, no entanto, podem servir para combater estas injustiças, proporcionando a 

igualdade justa de oportunidades (NAGEL, 2003). 
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Rawls tratou de poucas questões sociais práticas de justiça, pois concentrou os seus 

esforços e esteve preocupado com o que constituiria uma sociedade justa no âmbito 

da teoria ideal. Contudo, isso não implica dizer que muitas preocupações sociais não 

estivessem presentes em suas reflexões filosóficas. (FORTES, 2019, p.14) 

 

Entendendo que a teoria ideal pressupõe condições para que as instituições possam 

respeitar os princípios da justiça, não haveria a necessidade de medidas como as ações 

afirmativas. No entanto, recorrendo para a teoria não ideal, percebe-se que medidas dessa 

natureza são tanto compatíveis com os princípios da teoria Rawlsiana como necessárias para 

uma justa igualdade de oportunidades.  

 

“As ações afirmativas podem tornar-se referência para a promoção da dignidade das 

pessoas menos favorecidas, considerando-se, ainda, que isso não apenas é compatível 

com o princípio de diferença, mas significativamente relevante para a efetivação do 

princípio da liberdade e do próprio princípio da igualdade de oportunidades” 

(FORTES, 2019, p.35). 
 

O princípio da diferença e as condições de igualdade equitativa de oportunidades, 

sustentados por Rawls, estão em consonância com o acesso e a permanência na educação 

superior do Brasil, uma vez que as desigualdades de oportunidades, ao longo da história, sempre 

estiveram presentes neste grau de ensino. De acordo com o autor, as desigualdades econômicas 

e sociais são legítimas, mas é necessário que todos tenham as mesmas condições iniciais. A 

igualdade equitativa exige que todos tenham as mesmas oportunidades de ascensão, não 

havendo privação por condições econômicas, sociais e raciais que diferenciem as pessoas.  

De acordo com Rawls (1971, p. 61), “[...] supondo que haja uma distribuição de dons 

naturais, aqueles que têm o mesmo nível de talento e habilidade e a mesma disposição para usar 

esses dons deveriam ter as mesmas perspectivas de sucesso, independentemente de sua classe 

social de origem”. Nesse sentido, a política de assistência estudantil na educação superior é um 

importante instrumento na promoção dos princípios de justiça propostos por Rawls. 

 

  

2.5 QUESTÃO NORTEADORA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

As políticas públicas desempenham um papel muito importante em uma sociedade 

extremamente desigual e heterogênea como a brasileira. Estas políticas têm como objetivo 

garantir direitos, influenciando diretamente na vida cotidiana das pessoas ao proporcionar 

melhores oportunidades e uma melhor qualidade de vida.  
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No setor da educação, estas políticas contribuem no combate às desigualdades sociais, 

raciais e regionais. Em se tratando da educação superior, as políticas públicas tornam-se 

relevantes no que diz respeito à garantia das condições justas de acesso e permanência no 

espaço acadêmico.  

Nas últimas décadas presenciou-se a implementação de políticas públicas para a educação 

superior, com a abertura de novas instituições, novas formas de ingresso e reserva de vagas para 

o acesso às IFES, com a proposta de democratização do ensino superior no país. No entanto, 

entende-se que a entrada na universidade é apenas o primeiro passo, e que é imprescindível a 

implantação e manutenção de políticas públicas que garantam a permanência estudantil desse 

novo público, estudantes com baixo poder econômico, vindos de escolas públicas, negros e 

indígenas. 

Os cursos para a formação de professores, por não serem cursos com grande prestígio 

social, atraem estudantes, na maioria das vezes, que tiveram um ensino básico precário e com 

vulnerabilidade social (ARANHA; SOUZA, 2013). Nesse sentido, as políticas para assistência 

ao estudante tornam-se mais relevantes e necessárias para uma justa igualdade de oportunidade 

e, consequentemente, no combate às desigualdades.  

Diante disto, neste trabalho propomos o seguinte questionamento: como as práticas de 

assistência estudantil do Centro de Formação de Professores da UFRB têm contribuído para a 

permanência dos licenciandos deste Centro de Ensino? A resposta a essa questão passa 

especificamente pela necessidade de analisar se a política para permanência estudantil 

implementada no Centro de Formação de Professores da UFRB consegue, de fato, minimizar 

os efeitos das desigualdades. Busca-se, portanto, analisar como a assistência estudantil pode 

contribuir na promoção de uma permanência qualificada, entendendo-a como a garantia das 

condições materiais e simbólicas na universidade (SANTOS, 2009). 

Desse modo, o objetivo principal desse estudo é analisar como as práticas de assistência 

estudantil do Centro de Formação de Professores da UFRB têm contribuído para a permanência 

dos estudantes no contexto da formação de professores. Para tanto, propõe-se os seguintes 

objetivos específicos:  

a) identificar e analisar de que forma a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

promove a assistência ao estudante no Centro de Formação de Professores;  

b) analisar as condições para a permanência de discentes autodeclarados pretos e pardos 

em cursos de licenciaturas do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia. 
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2.6 RELEVÂNCIA 

 

Ao ingressar na UFRB, no ano de 2010, como servidor Técnico Administrativo da Pró-

Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantil, percebi, na prática, a importância da 

assistência estudantil para a comunidade discente desta universidade, bem como sua relevância 

para a sociedade como um direito social.  Ao iniciar cada semestre, percebia uma grande 

demanda por assistência estudantil. Era crescente o número de estudantes que dependiam do 

apoio da política de permanência para continuar estudando.  

Percebi também que era um desafio para a instituição proporcionar uma permanência 

estudantil de qualidade para os discentes que conseguiam ingressar no ensino superior, mas não 

tinham condições de se manterem economicamente no ambiente acadêmico. A instituição não 

tinha condições de contemplar toda a demanda que se tornava cada vez maior. Dessa forma, 

muitos jovens abandonavam seus cursos, tendo suas expectativas frustradas e, muitas vezes, de 

suas famílias também.   

A presente pesquisa é pertinente em virtude de ter como lócus de estudo um centro para 

a formação de professores, local que atrai estudantes vindos de escolas públicas, que não 

tiveram um ensino básico de qualidade e, ainda, que são oriundos de famílias com baixo poder 

econômico. Por uma desvalorização no campo das licenciaturas, a opção pelo ensino raramente 

surge como primeira escolha de outros estudantes (NÓVOA; VIEIRA, 2017). Com isso, a 

necessidade de implantação e manutenção de políticas que garantem a permanência estudantil 

destes jovens que optam pela licenciatura se torna evidente. 

Ao ultrapassar uma década da publicação do PNAES, entendemos ser um momento 

oportuno para apreender de que forma a assistência ao estudante é executada no CFP da UFRB 

e, ainda, sua abrangência no que diz respeito ao alcance do público final. Contudo, considerando 

que, entre seus objetivos, o PNAES se propõe a reduzir as desigualdades sociais e regionais, e 

a promover a inclusão social pela educação, torna-se pertinente buscar entender e analisar os 

desdobramentos da política de assistência estudantil quanto à sua função social e sua 

contribuição para a redução das desigualdades sociais, raciais e regionais.  

Diante do exposto, faz-se imprescindível a produção de conhecimentos que possam 

contribuir para a compreensão da política de permanência estudantil e, dessa forma, a 

consolidem, assim como possam contribuir para a implantação de outras políticas públicas que 
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sejam pertinentes no combate às desigualdades sociais, raciais e regionais através da educação. 

Este estudo poderá, ainda, colaborar com a possibilidade de melhorias na própria instituição, 

assim como em outras com semelhante situação. Entender como funciona a política de 

assistência estudantil através deste trabalho poderá contribuir, também, na promoção de uma 

melhor eficiência na aplicação dos recursos disponibilizados pelo PNAES.  

 

 

2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para que um conhecimento seja considerado científico, como afirma Gil (2008), é 

preciso que seja construído através de métodos e, dessa forma, seja possível verificar como se 

chegou a determinado conhecimento. “Pode-se definir método como caminho para se chegar a 

determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

adotados para se atingir o conhecimento” (GIL, 2008, p. 8).  Nesse sentido, para construir uma 

perspectiva reflexiva acerca da permanência estudantil na educação superior, utilizamos como 

procedimentos metodológicos uma abordagem de natureza qualitativa, do tipo exploratória.  

A pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo (1994), responde a questões muito 

particulares e se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. “A 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e das relações 

humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” 

(MINAYO, 1994, p. 22). 

Nesse contexto, este estudo foi desenvolvido em duas etapas distintas: na primeira etapa, 

que deu origem ao primeiro artigo, optamos pela análise documental. De acordo com Gil 

(2008), a pesquisa documental é uma fonte rica de materiais que ainda não recebeu um 

tratamento analítico e que pode possibilitar uma leitura aprofundada dos fenômenos. Ludke e 

André (1986, p. 39) asseguram que “os documentos constituem também uma fonte poderosa de 

onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador”. 

Dessa forma, a análise documental foi realizada a partir de documentos e publicações 

oficiais: resoluções; portarias; editais; relatórios de gestão pertinentes com a política de 

permanência estudantil do CFP. A busca por estes documentos se fez por meio eletrônico, em 

sites oficiais, e através de solicitações formais à instituição. Conforme Minayo (2014), os dados 

coletados foram ordenados, classificados e, finalmente, analisados com o intuito de responder 
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aos objetivos que esta pesquisa se propõe. Na análise final dos dados encontrados, realizou-se 

um “[...] movimento circular, que vai do empírico para o teórico e vice-versa” (MINAYO, 2014, 

p. 358). Ou seja, fez-se uma articulação dos resultados com as concepções teóricas discutidas 

ao longo deste trabalho. 

A partir da análise documental, produzimos o primeiro artigo, apresentado no segundo 

capítulo deste trabalho, sob o título “Uma análise da Assistência Estudantil em cursos de 

licenciaturas do Centro de Formação de Professores da UFRB”. Artigo que será publicado como 

capítulo do livro “Políticas Afirmativas e Estudantis da UFRB” pela editora EDUFRB, neste 

corrente ano. 

A produção de dados para a realização da segunda etapa da pesquisa, que originou o 

segundo artigo, intitulado “Histórias e trajetórias de jovens universitários no interior da Bahia: 

do acesso à permanência no Ensino Superior”, ocorreu por meio de entrevistas narrativas com 

estudantes. Segundo Portes (2021, p. 167), “a vida cotidiana dos estudantes brasileiros é muito 

pouco conhecida. Os sociólogos e historiadores que se ocuparam do ensino superior priorizaram 

as instituições, as estruturas, as ideologias em detrimento dos sujeitos que dão vida a elas”. 

Conforme Ludke e André (1986, p. 34): “a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas 

é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”. 

A entrevista narrativa, de acordo com Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 95), “é 

considerada uma forma de entrevista não estruturada, de profundidade, com características 

específicas”. Para os autores, na entrevista narrativa o entrevistador não impõe estruturas na 

entrevista, pelo contrário, a narração segue um esquema autogerador, e, para se conseguir uma 

versão mais válida, a influência do entrevistador deve ser mínima.   

De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2002), as entrevistas devem ser processadas 

através das seguintes fases, as quais foram utilizados na pesquisa: primeiro a iniciação; depois 

a narração central; o questionamento; e, por fim a fase da fala conclusiva. No entanto, para os 

autores, antes de tudo é necessário que seja feita uma preparação preliminar para a realização 

das entrevistas narrativas. Isto é, é imprescindível se familiarizar com o campo de estudo, o que 

“pode implicar em ter de se fazer investigações preliminares, ler documentos e tomar nota dos 

boatos e relatos informais de algum acontecimento específico” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 

2002, p. 95).  

Assim, nesta fase, buscamos nos familiarizar com as questões referentes a assistência 

estudantil aos discentes do CFP, através de leituras direcionadas e conversas informais com 
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Servidores da Instituição. Em seguida, estabelecemos o tópico inicial para a entrevista. Ainda 

neste momento, foi construído o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual 

foi disponibilizado para os estudantes antes das entrevistas. 

O primeiro passo, após a preparação, é a fase da iniciação. Nesta fase é preciso explicar 

ao participante o contexto da entrevista e ainda, pedir permissão para que possa gravar a 

entrevista. Deve-se já ter um tópico inicial para a entrevista, formulado na preparação, este 

tópico tem como objetivo deslanchar o processo de narração. Jovchelovitch e Bauer (2002), 

informam sobre as regras que podem ser empregadas como orientações para formular o tópico 

inicial:  

 

O tópico inicial necessita fazer parte da experiência do informante. Isso irá garantir 

seu interesse, e uma narração rica em detalhes.  

O tópico inicial deve ser de significância pessoal e social, ou comunitária.  

O interesse e o investimento do informante no tópico não devem ser mencionados. 

Isso é para evitar que se tomem posições ou se assumam papeis já desde o início.  

O tópico deve ser suficientemente amplo para permitir ao informante desenvolver uma 

história longa que, a partir de situações iniciais, passando por acontecimentos 

passados, leve a situação atual.  

Evitar formulações indexadas. Não referir datas, nomes ou lugares. Esses devem ser 

trazidos somente pelo informante, como parte de sua estrutura relevante 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 98). 

 

Contudo, utilizamos como tópico inicial a seguinte questão: Qual a sua trajetória 

acadêmica e, ao chegar à Universidade, qual a importância da Assistência Estudantil para 

continuar estudando? 

A seguinte fase é a da narração central. Nesta fase começa a narração e não deve ser 

interrompida. “Durante a narração, o entrevistador se abstém de qualquer comentário, a não ser 

sinais não verbais de escuta atenta e encorajamento explicito para continuar a narração” 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 99). Sem interferir na narração, deve-se tomar nota 

das questões que possam ser relevantes para serem colocadas na próxima fase. 

A terceira fase é a de questionamento. Esta fase inicia-se quando a narração chega ao 

fim. As questões são muito importantes para preencher as lacunas deixadas ao contar a história.  

“A fase de questionamento tem como finalidade eliciar material novo e adicional além do 

esquema autogerador da história” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 100). Nesta fase, 

utilizamos questões como, por exemplo: Fale um pouco mais sobre a escolha pelo curso de 

licenciatura, era o que queria? Fale um pouco mais sobre sua chegada no CFP, se sentiu 

acolhido(a)? Em relação à adaptação, fale um pouco mais seus primeiros dias de aulas? Como 

você percebe a assistência estudantil, os auxílios são suficientes para sua manutenção? Sem ele 
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você conseguiria permanecer estudando? Questões como estas apenas foram utilizadas quando 

não contempladas com a narrativa central. 

Por fim, a fase da fala conclusiva. De acordo com os autores, no final da entrevista, 

quando não está mais gravando, acontece discussões interessantes que podem trazer 

informações importantes para a interpretação dos dados obtidos durante a narração. Nesse 

sentido, deve-se tomar notas dos comentários informais e impressões.  

Para a entrevista, convidamos estudantes que se autodeclararam pretos ou pardos, 

ingressantes dos oito cursos de graduação do CFP, nos semestres letivos de 2017.1 e 2017.2, e 

que estavam inseridos no Programa de Permanência deste Centro de Ensino. Considerando que 

os cursos neste Centro têm duração mínima de oito semestres, estes estudantes estavam, no 

momento da pesquisa, cursando seus últimos semestres letivos e, portanto, poderiam contribuir 

com informações relevantes, adquiridas através da experiência vivida desde o início do curso. 

A opção de convidar apenas estudantes que se autodeclararam negro se deu pelo fato de 

entender que a permanência na educação superior acontece sob aspectos materiais, mas também 

sob o ponto de vista simbólico que, de certa forma, afetam estes estudantes com maior força. 

No momento da pesquisa, semestre 2021.1, haviam 517 estudantes beneficiados com a 

assistência estudantil no CFP, porém, os que ingressaram em 2017.1 e 2017.2, e que se 

autodeclararam pretos ou pardos no CFP, eram 49 estudantes.  

Assim, através de e-mails disponibilizados pela PROPAAE, foram enviados convites 

para todos os 49, porém, apenas cinco estudantes se disponibilizaram para participar da 

pesquisa. Então, entrevistamos estes cinco estudantes, pertencentes a quatro cursos diferentes: 

uma estudante do curso de Licenciatura em Educação Física; uma do curso de Licenciatura em 

Química; duas estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia; e um pertencente ao curso 

de Licenciatura em Letras. A fim de proteger a identidade dos discentes envolvidos, utilizamos 

nomes fictícios, como prevê o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No Quadro 1, 

apresentamos a relação dos participantes da pesquisa: 

 

Quadro 1 – Participantes da Pesquisa 

Nome (fictício) Curso Modalidade de Auxílio 

Carolina Pedagogia Pecuniário à alimentação 

Lázaro Letras Pecuniário à alimentação 

Ângela Educação Física Moradia (corresponde a uma vaga 

na Residência Universitária)  
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Conceição Química Pecuniário à moradia 

Maria Pedagogia Atividades remotas 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

As entrevistas foram realizadas por meio de plataforma digital (Google Meet) e 

gravadas com autorização dos participantes; em seguida, foram transcritas.  

Os participantes receberam, com antecedência, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) em duas vias (Apêndice A), assinaram e devolveram uma das vias por 

meio digital. Nas entrevistas, as gravações começaram após acordado com o participante, em 

seguida, as falas foram transcritas e analisadas. 

A interpretação e análise dos dados se deram segundo a proposta de Minayo (2014), a 

qual a autora denomina de método hermenêutico-dialético. “[...] compreender implica a 

possibilidade de interpretar, de estabelecer relações e extrair conclusões em todas as direções” 

(MINAYO, 2014, p. 337).  

Como proposto pela autora, no primeiro momento ocorreu a ordenação dos dados, onde 

foi esquematizado todos os dados encontrados no trabalho de campo. Como descreve Minayo 

(2014, p. 356), “essa fase dá ao investigador um mapa horizontal de suas descobertas no 

campo”. Em seguida, ocorreu a classificação dos dados através de leituras exaustivas e 

repetitivas e, a partir daí, selecionamos as categorias específicas. “É preciso investir na 

compreensão do material trazido do campo, dando-lhe valor, ênfase, espaço e tempo” 

(MINAYO, 2012, p. 624). Por conseguinte, fizemos a análise final. Nesta análise, buscamos 

constituir uma articulação entre os dados e os referenciais teóricos estabelecidos nesta pesquisa. 

Conforme Minayo (2012, p. 625), “a conclusão de uma análise qualitativa deve apresentar um 

texto capaz de transmitir informações concisas, coerentes e, o mais possível, fidedignas”. 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado em 26 de agosto 

de 2021, sob parecer de número 4.934.887. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ARTIGO 1 

 

3 UMA ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EM CURSOS DE 

LICENCIATURAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

UFRB 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta um estudo sobre a assistência aos estudantes em cursos de licenciaturas 

de uma região que, ao longo da história, foi negligenciado o acesso à universidade pública 

federal. O objetivo deste estudo é identificar e analisar como a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) promove a assistência ao estudante no Centro de Formação de 

Professores (CFP). Propomos uma reflexão sobre a prática da política de assistência estudantil 

para a permanência de futuros professores. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa em 

que a produção de dados deu-se por meio de análise documental. Propomos identificar e discutir 

a política de assistência estudantil implementada pela UFRB para o CFP; descrever os 

programas de permanência estudantil praticados no Centro de Formação de Professores e, 

ainda; identificar ações de assistência ao estudante no momento atual (durante a pandemia da 

Covid-19). Dessa forma, os resultados apontam que a política de assistência ao estudante do 

CFP busca abranger as áreas apontadas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), possibilitando contemplar estudantes com as mais diversas necessidades que afetam 

a sua permanência na universidade. No entanto, consegue, apenas, contemplar uma pequena 

parcela dos estudantes que necessitam da assistência estudantil.   

 

Palavras-chave: Assistência Estudantil; Permanência universitária; Formação de professores. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, de modo geral, a educação superior foi privilégio de poucos, pois 

as universidades públicas estiveram ocupadas por uma elite detentora do poder econômico, 

cultural e social (NIEROTKA; TREVISOL, 2016). O acesso ao conhecimento era condição 

para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social, no entanto, a educação se tornou 

instrumento de exclusão, aumentando as desigualdades (ARAÚJO; ANDRADE, 2017).  

Contudo, nas últimas décadas, o ingresso ao ensino superior tem se popularizado. Houve um 

aumento progressivo nas universidades federais de estudantes do sexo feminino, pretos e 

pardos, indígenas, e de estudantes vindos de escolas públicas, com renda familiar mensal abaixo 

de um salário mínimo e meio (FONAPRACE, 2019).  

A mudança atual no perfil dos estudantes é fruto de políticas públicas adotadas a partir 

do ano de 2003, com o objetivo da democratização do acesso à educação superior no país. 

Dentre estas políticas, podemos destacar o Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que 

aumentou o número de vagas com a criação de novas universidades e novos campi, 

principalmente no interior do país.  

Outra política que merece ênfase é o Sistema de seleção unificada (Sisu), que 

proporcionou o ingresso no ensino superior através de seleção única, oferecendo vagas para 

candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde o ano de 2010. O 

Sisu também possibilitou aos estudantes sem condições financeiras a participação no Enem, 

uma vez que, para a realização da prova, não é cobrada taxa de inscrição dos candidatos 

considerados de baixa renda. Além disso, trouxe a comodidade de realização da avaliação sem 

precisar se deslocar para os grandes centros, visto que é um exame nacional.  

Destacamos, ainda, a adoção de políticas de ações afirmativas, tendo como referência a 

promulgação da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, denominada de Lei de Cotas. Esta lei 

estabelece a reserva de 50% das vagas, nos cursos de graduação nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas. Dentro desse percentual, são priorizados os alunos de menor renda e os 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, bem como pessoas com deficiência. 

A partir de 2003, quando o Governo Federal anunciou o Plano de Expansão e 

Interiorização do Ensino Superior Público, a ideia de uma nova universidade começou a surgir 

no Recôncavo da Bahia (UFRB, 2019). Em 2005, através da Lei 11.151, de 29 de julho deste 
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mesmo ano, nasceu a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), criada em uma 

região que abriga uma sociedade culturalmente complexa, originária de diferentes povos: 

africanos, indígenas e portugueses. O Recôncavo da Bahia tem uma população 

majoritariamente negra que historicamente foi excluída do processo educacional (SILVA, 

2013). E isto, portanto, reflete no perfil dos estudantes desta instituição. Segundo os últimos 

dados divulgados pela UFRB, em 2017, 83,4% dos estudantes naquele ano se autodeclararam 

negros e 82% eram oriundos de famílias com renda total de até um salário mínimo e meio 

(UFRB, 2017). 

Constituída como uma instituição multicampi, a UFRB possui sete Centros de Ensino 

em seis municípios diferentes: o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas 

(CCAAB) e o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC), situados na cidade de Cruz 

das Almas; o Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), situado em Cachoeira; o Centro 

de Ciências da Saúde (CCS), localizado em Santo Antônio de Jesus; o Centro de Cultura, 

Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), em Santo Amaro; o Centro de Ciência e 

Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), situado na cidade de Feira de Santana; 

e, por fim, o Centro de Formação de Professores (CFP), localizado em Amargosa, cidade 

pertencente ao Território do Vale do Jiquiriçá.  

Uma das principais vantagens de uma universidade multicampi é se fazer presente em 

um grande território, distribuindo a oferta de vagas por vários municípios e não concentrando 

em um único local. Com isso, contribui com a promoção do desenvolvimento, não só de um 

ponto, mas de uma região. Por outro lado, a divisão entre os campi de recursos materiais, 

humanos e financeiros, que já são limitados, pode comprometer a qualidade dos serviços na 

instituição.  

A política de assistência ao estudante em todos os campi da UFRB é promovida pela 

Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE), implementada desde 

o primeiro ano de criação desta instituição. A UFRB foi a primeira universidade federal do 

Brasil a instituir uma Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e a aplicar integralmente a Lei de 

Cotas desde 2012. De acordo a UFRB (2019), a criação desta Pró-reitoria buscou reconhecer a 

pluralidade da população e o direito às políticas públicas que garantissem a equidade no espaço 

acadêmico.  

O Centro de Formação de Professores, locus do estudo aqui apresentado, possuía, no 

semestre 2019.2, um corpo discente com 7.773 estudantes distribuídos em oito cursos de 

licenciaturas nas áreas de ciências exatas e humanas: Pedagogia, Matemática, Física, Química, 
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Educação Física, Filosofia, Letras e Educação do Campo (UFRB, 2020). O ingresso nesses 

cursos se dá através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), exceto para o curso de 

Educação do Campo que, por ser destinado a um público específico, estudantes oriundos da 

zona rural, se faz por via vestibular da própria instituição. 

Além do CFP estar localizado no interior do Nordeste, região do Vale do Jiquiriçá, 

região em que apenas neste século foi implementado um Campus de uma universidade federal, 

tem somente cursos voltados para as licenciaturas. Aranha e Souza (2013) mostram nos seus 

estudos que os cursos destinados para a formação de professores atraem estudantes com 

escolarização básica precária e com baixa condição econômica. Segundo os autores, as 

licenciaturas estão em crise e, entre os motivos, está a baixa valorização da carreira docente, 

tanto em termos salariais quanto de prestígio. Ainda assim, estudantes buscam nos cursos de 

formação de professores a oportunidade de ingressarem em uma universidade, pois não 

conseguem acessar os cursos com maior prestígio social (ARANHA; SOUZA, 2013).  

Neste cenário, para assegurar a permanência dos estudantes de licenciaturas que, além 

de sofrerem a desigualdade racial, são de origem popular e de baixa condição econômica, a 

assistência estudantil se tornou essencial na garantia deste direito. O desenvolvimento de ações 

que visem auxiliar a permanência e, consequentemente, a conclusão do curso, se faz vital no 

combate às desigualdades através da educação. 

Com a pandemia da Covid-19 que assola a população mundial desde do início do ano 

de 2020, e que já infectou mais de 22,9 milhões de pessoas somente no Brasil, causando a morte 

de aproximadamente 620 mil brasileiros até o momento de escrita desse texto, houve um grande 

impacto negativo na educação, com a suspensão das atividades letivas presenciais e até o 

fechamento de escolas e universidades. Com aulas em modelo remoto, ou seja, utilizando 

plataformas digitais por meio da internet, o grande desafio tem sido proporcionar aos estudantes 

do CFP o acesso às aulas, com o propósito de não agravar ainda mais as desigualdades 

educacionais já existentes. 

Diante do exposto, este estudo busca responder à seguinte questão: Como a UFRB 

promove a assistência ao estudante no Centro de Formação de Professores? Para tanto, 

propomos identificar e discutir a política de assistência estudantil implementada pela UFRB 

para o CFP, bem como descrever os programas de permanência estudantil praticados no Centro 

de Formação de Professores, inclusive as ações de assistência ao estudante no momento atual 

(durante a pandemia da Covid-19).  
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3.2 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO BRASIL: PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

 

O surgimento da assistência estudantil está associado à criação das universidades 

(KOWALSKI, 2012). Na Europa medieval, época em que as civilizações avançadas 

necessitavam treinar suas elites governantes, sacerdotais, militares e outras elites de serviço, 

surge, então, uma instituição que foi reconhecida como universidade (PERKIN, 2007). De 

acordo com Perkin (2007), essa instituição combinava ensino e bolsa de estudos, tinha como 

características sua autonomia corporativa e liberdade acadêmica.  

No Brasil, o primeiro registro de assistência estudantil se dá em 1928 com a criação da 

Casa do Estudante Brasileiro em Paris (KOWALSKI, 2012). Neste período, segundo Kowalski 

(2012), o acesso ao ensino superior era para poucos, pois apenas as famílias ricas podiam enviar 

seus filhos para países europeus. Portanto, as primeiras práticas de assistência a estudantes 

brasileiros eram voltadas para a classe alta. 

Araújo (2007), em seu livro intitulado “Memórias Estudantis: da fundação da UNE aos 

nossos dias”, afirma que, em território brasileiro, a primeira manifestação da assistência 

estudantil aconteceu em 1930 com a inauguração da Casa do Estudante do Brasil. De acordo 

com a autora, esta era uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, situada no Largo da 

Carioca, no Estado do Rio de Janeiro, e tinha como objetivo auxiliar estudantes carentes. 

Kowalski (2012) sistematizou a assistência estudantil no Brasil em três fases distintas, 

explicando que a divisão destas fases teve como base situações políticas, sociais e econômicas. 

A primeira fase começa a partir de 1920, com a criação da primeira universidade, e termina 

com a redemocratização política do país. Para a autora, essa fase se dá em um período em que 

o acesso à educação superior era uma prerrogativa para poucos. Apenas a elite do país podia 

manter seus filhos no ensino superior e, dessa forma, mandava-os para as universidades 

consolidadas fora do Brasil.  

A partir da redemocratização política do Brasil, na década de 1980, inicia-se a segunda 

fase (KOWALSKI, 2012). Ao contrário da primeira, neste momento predomina uma tendência 

de inclusão dos estudantes em programas de assistência estudantil. Surge um espaço propício 

para uma série de debates e projetos de leis que resultaram em uma nova configuração da 

assistência estudantil nas universidades brasileiras.  

A terceira fase compreende um período de expansão e reestruturação das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), a partir de 2007, através da aprovação do Decreto nº 6.096, 

de 24 de abril desse mesmo ano, que instituiu o Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação 
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e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Esta fase, definida por Kowalski (2012) 

como fase atual, é marcada por políticas de aumento de vagas na educação superior pública, 

assim como políticas de ingresso e permanência nesta modalidade de ensino. É momento 

também de muitas definições e discussões acerca da permanência no ensino superior.  

Apesar dos debates e discussões sobre a assistência ao estudante acontecerem desde a 

criação das primeiras universidades no Brasil, a política de assistência estudantil, como uma 

política pública, foi regulamentada pelo Governo Federal apenas neste século, através do 

Decreto 7.234, de 2010. Entendemos política pública como a implantação de programas 

oriundos de um projeto de governo por meio de ações direcionadas a setores específicos da 

sociedade (HÕFLING, 2001). 

O Decreto 7.234, de 2010, instituiu o Programa Nacional de Assistência estudantil 

(PNAES). Por intermédio deste Programa são disponibilizados os recursos para a promoção das 

ações de assistência estudantil, além de apresentar as diretrizes que direcionam as IFES para a 

implementação destas ações. O PNAES tem como objetivos:  

 

Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 
conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir 

para a promoção da inclusão social pela educação. (BRASIL, 2010, Art. 2o). 

 

As áreas de atuação da assistência estudantil também são definidas pelo PNAES. De 

acordo com este decreto, as ações de assistência estudantil deverão ser desenvolvidas nas 

seguintes áreas:  

 

I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à saúde; V - 

inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; IX - apoio pedagógico; e X 

- acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (BRASIL, 2010, Art. 

3º, § 1º). 

 

A partir de então, nas últimas décadas, após a proposta de democratização da educação 

superior no Brasil, alguns autores apresentaram definições acerca da permanência e assistência 

estudantil. Honorato, Vargas e Heringer (2014), por exemplo, definem a permanência estudantil 

e a assistência estudantil de modo distinto. Segundo os autores, a Política de Permanência 

Estudantil diz respeito ao auxílio para a participação em eventos, à iniciação científica, dentre 

outros, por isso deve ser pensada para todo e qualquer estudante universitário, independente da 

sua condição econômica. Já a Política de Assistência Estudantil é parte da política de 
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permanência e se destina àqueles em situação de vulnerabilidade que possa comprometer sua 

permanência. 

Nos últimos anos, foram realizados estudos, como o de Souza e Silveira (2016), com 

estudantes da Universidade Federal do Paraná, e o de Machado, Oliveira e Freitas (2017), da 

Universidade Federal do Rio Grande, em que os autores discutem a importância do apoio 

financeiro tanto para as condições de permanência na universidade, quanto para o desempenho 

acadêmico dos estudantes com vulnerabilidade social. No entanto, Heringer (2018) sustenta 

que, embora as bolsas e outros auxílios financeiros sejam muito importantes, não são suficientes 

para garantir uma permanência qualificada. Para que o estudante possa se desenvolver de 

maneira plena em sua trajetória acadêmica, é preciso considerar outros fatores além das 

necessidades básicas. Para Heringer (2018), até os anos 2000, a assistência estudantil esteve 

voltada apenas para suprir às necessidades materiais do estudante, como moradia, transporte e 

alimentação, não levando em consideração outras formas de permanência a exemplo das 

questões pedagógicas e de ações afirmativas. 

Rêgo e Benevides (2019), por sua vez, discutem sobre a política de assistência estudantil 

e explicam que esta política tem se caracterizado pela focalização de seu alcance, ou seja, por 

não haver recursos para contemplar toda a demanda, está voltada para os pobres dentre os mais 

pobres e, dessa forma, não consegue alcançar seu objetivo de democratização da permanência 

no ensino superior. Estes autores discutem, ainda, sobre a forma que as universidades têm 

atrelado a permanência à questão de renda per capita. Para Rêgo e Benevides (2019), as 

universidades não conseguirão resolver os problemas da exclusão e da desigualdade dessa 

maneira, devido à complexidade destes dois fatores. Por fim, eles apontam que as universidades 

não têm investido em equipamentos e serviços de qualidade, como restaurantes e residências 

universitárias, e têm transferido a responsabilidade para os estudantes com a “monetarização 

das necessidades”, por meio de bolsas pecuniárias.  

Cabe destacar as discussões apresentadas por Imperatori (2017), nas quais a autora faz 

uma comparação entre a política de assistência estudantil e a política de assistência social. Para 

a autora, a política de assistência estudantil se situa na interseção da assistência social com a 

educação. Porém, a assistência estudantil se supera em relação à assistência social, que foi 

construída em oposição ao trabalho, ou seja, é destinada a idosos e pessoas com deficiência. A 

assistência estudantil, por sua vez, é destinada aos considerados capazes, pois possibilita a 

formação para o trabalho.  
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Não há dúvida de que é legítima a assistência estudantil para a formação acadêmica, 

dado que a Constituição Federal de 1988, no art. 205, assegura que “a educação, direito de todos 

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

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

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).  

Entretanto, Beck (2018), em suas análises, aponta que a política de assistência estudantil 

teve alguns períodos de reafirmação e outros de regressão, não se configurando como um 

processo contínuo. Para Beck, mesmo que a assistência estudantil se apresente de forma ampla 

e central na garantia de permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade social, ainda 

há muitos desafios.  

Entre os desafios apontados por Beck (2018) está a necessidade de avanços nas 

legislações, transformando o decreto que regulamenta o PNAES em lei, com o objetivo de 

consolidação desta política. Também são precisos avanços na concepção de política pública, 

entendendo a assistência estudantil como parte da política de proteção social. Por fim, de acordo 

com a autora, são necessários avanços na profissionalização das equipes, promovendo a 

capacitação dos servidores que atuam com a assistência estudantil e criando parâmetros de 

atuação desses profissionais. 

Os desafios para a permanência estudantil são ainda maiores quando se trata dos cursos 

para a formação de professores. Nesses cursos, de acordo com Nóvoa e Vieira (2017), há uma 

fragmentação nas licenciaturas e uma desvalorização do campo da formação de professores nas 

universidades brasileiras. Para os autores, ao longo da história, a formação de professores 

sempre foi tratada com indiferença pelas universidades. “Contrariamente a outras profissões 

(teologia, direito, medicina) que estão na origem das universidades, a formação de professores 

foi sempre uma preocupação ausente ou secundária” (NÓVOA; VIEIRA, 2017, p. 37).  

A importância dos programas remunerados para a formação docente é apresentada por 

Rafael, Miranda e Carvalho (2016) em uma pesquisa feita com estudantes licenciando em 

Matemática do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. De acordo com os autores, 

programas que oferecem bolsas de estudos, como programas de extensão, iniciação científica, 

iniciação à docência, assistência estudantil, entre outros, contribuem para a permanência e 

formação acadêmica dos estudantes das licenciaturas. Além disso, em entrevistas realizadas 

com os discentes, estes autores identificaram que essas contribuições vão além da perspectiva 

financeira, concluindo que os programas remunerados para a formação docente colaboram na 

formação da identidade docente, na formação do docente pesquisador, no desenvolvimento de 
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novas metodologias, na aproximação com a Educação Básica e no aprimoramento de saberes e 

continuidade nos estudos (RAFAEL; MIRANDA; CARVALHO, 2016). 

Diante dessas perspectivas e desafios apresentados por alguns autores nos últimos anos, 

percebemos que a assistência ao estudante estaria, atualmente, em sua melhor fase, a fase de 

execução da política. No entanto, os cortes de verbas que vêm acontecendo nos últimos anos, 

principalmente para a educação superior, limitam as ações das universidades públicas na 

promoção da permanência estudantil.  

Sem dúvida, as políticas de permanência estudantil se mostram indispensáveis na 

garantia do direito à educação. Porém, embora o apoio financeiro seja indispensável para a 

permanência e o desempenho acadêmico dos estudantes com vulnerabilidade social na 

universidade, ele não é suficiente para garantir uma permanência com qualidade, pois há outras 

formas de permanência, como, por exemplo, o apoio pedagógico, o psicológico, as ações 

afirmativas, dentre outras, que também precisam de atenção. 

 

 

3.3 APORTE METODOLÓGICO 

 

Este trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa, visto que seu objetivo foi 

identificar e analisar a política de permanência executada em um centro de ensino de uma 

universidade pública federal, sem pretensões de quantificá-la. Com relação aos procedimentos 

de produção de dados, foi utilizada uma análise de cunho documental.  

A análise documental, de acordo com Lüdke e André (1986), pode se constituir em uma 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos pela identificação de informações factuais 

no documento em um determinado contexto. Nesta pesquisa, a análise documental se deu a 

partir de leis, resoluções, portarias, editais e relatórios de gestão pertinentes à Política de 

Assistência Estudantil do CFP. Esses documentos, adquiridos através de pesquisas no site da 

instituição e de solicitações feitas aos gestores, apresentaram informações sobre a política de 

assistência estudantil implementada no CFP, seus processos e formas de atendimentos aos 

discentes com dificuldades de permanecer no ambiente acadêmico. 

Os dados encontrados foram ordenados, classificados e analisados com o intuito de 

responder aos objetivos que esta pesquisa se propõe (MINAYO, 2014). Na análise final, 

realizou-se uma articulação dos resultados com as concepções teóricas discutidas ao longo deste 

trabalho (MINAYO, 2014). 
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As discussões aqui apresentadas também se baseiam em experiências profissionais 

vivenciadas pelo autor, tendo em vista sua atuação como servidor Técnico Administrativo na 

PROPAAE e, posteriormente, como Gestor de políticas afirmativas e assuntos estudantis no 

CFP da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

 

 

3.4 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA UFRB 

 

O primeiro contato do aluno recém chegado com o Centro de Formação de Professores 

se dá através do REECÔNCAVO, evento que busca recepcionar os novos estudantes e situá-

los quanto ao funcionamento da universidade, com apresentações dos setores administrativos e 

acadêmicos, inclusive sobre as políticas afirmativas e os programas de permanência 

implementados no Centro.  

Neste evento, o estudante é informado sobre a Política de Assistência Estudantil do CFP, 

sendo apresentados os editais para inclusão nos programas de permanência e os serviços 

disponibilizados pela PROPAAE via Núcleo Multidisciplinar, composto por um gestor, um 

técnico administrativo, uma psicóloga, um assistente social e um pedagogo.  

Os servidores do Núcleo Multidisciplinar da PROPAAE, no CFP, além de situar o 

estudante sobre os processos formais para a aquisição dos auxílios pecuniários, apresentam, 

ainda, informações sobre a vida estudantil na universidade. Assim, o discente é orientado sobre 

a dinâmica de uma universidade, como organizar seu tempo de estudo, como lidar com a 

ansiedade, sobre as relações entre professores e alunos, dentre outras questões que poderão ser 

vivenciadas pelos estudantes no ambiente acadêmico, promovendo, dessa forma, a permanência 

na sua forma simbólica (SANTOS, 2009). Essa iniciativa faz parte de um programa de extensão 

que acontece todo início de semestre, sob o título: “Por onde começar na vida universitária? – 

uma perspectiva pedagógica, psicológica e social”. Podemos, então, entender este evento como 

a primeira ação que visa a permanência do estudante na instituição. 

As ações da PROPAAE para a permanência dos estudantes no CFP são realizadas, 

principalmente, por via do Programa de Permanência Qualificada (PPQ). O PPQ, segundo a 

PROPAAE: 

 

É uma das ações constituintes do conjunto de políticas que têm o propósito de 

articular, formular e implementar políticas e práticas de democratização relativas ao 
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ingresso, permanência e pós-permanência estudantil no ensino superior, de forma 

dialógica e articulada com os vários segmentos contemplados por estas políticas, põe 

em prática uma ação de co-responsabilidade e mutualidade no trato com as demandas 

da comunidade acadêmica (PROPAAE, 2021). 

 

Este Programa, através de edital divulgado todo início de semestre, oferece auxílios aos 

discentes que estiverem dentro do perfil estipulado em edital. Conforme o edital 01/2020, 

publicado no primeiro semestre do ano de 2020, para concorrer a uma vaga no PPQ, o estudante 

precisava estar de acordo com os seguintes critérios: estar matriculado em um curso de 

graduação; prioritariamente, ser estudante oriundo da rede pública; comprovar situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, possuir renda per capita de até um salário mínimo e 

meio; não ter outra graduação; não receber outra bolsa de qualquer programa na instituição.   

Sobre a comprovação de situação de vulnerabilidade socioeconômica, O PPQ está de 

acordo com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), Decreto 7.234 de 2010. 

O decreto informa que, prioritariamente, os estudantes sejam oriundos da rede pública de 

educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, dando 

autonomia às universidades para definirem outros critérios de acordo as particularidades de 

cada região: “Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a metodologia 

de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados” (BRASIL, 2010, Art. 3º, § 2º).  

Para a comprovação, no CFP, de que o estudante está em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, de acordo com o edital 01/2020, este deveria passar por uma avaliação 

socioeconômica com base nos seguintes indicadores:  

 

1) Renda per capita do grupo familiar; 

2) Ter no grupo familiar algum membro idoso, enfermo ou portador de deficiência 

inclusive o próprio estudante; 

3) Ser beneficiário/a de programas de transferência de renda do governo; 
4) Estudantes oriundos/as da rede pública de educação básica; 

5) Estudantes, prioritariamente, optantes do sistema de acesso via programa de reserva 

de vagas da UFRB (origem escolar e definição de pertencimento étnico-racial); 

6) Ser oriundo/a de zona periférica urbana ou zona rural; 

7) Estar com o histórico escolar compatível com a conclusão de curso no tempo 

mínimo estabelecido no e-MEC; 

8) Não ser reprovado/a por falta nas disciplinas, salvo se a reprovação tiver sido em 

virtude de questões de saúde justificadas formalmente, conforme o REG/UFRB; 

(UFRB, 2020) 

 

Considerando o perfil dos discentes do Centro de Formação de Professores, onde a 

maioria estaria dentro dos critérios apontados pelo PNAES - prioritariamente ser estudante 

oriundo da rede pública ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio – 

entendemos que a instituição não teria recursos suficientes para atender a todos, por isso se fez 
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necessário criar alguns indicadores de exclusão. Com isso, a política de assistência estudantil 

praticada no CFP tem se caracterizado pela focalização de seu alcance (RÊGO; BENEVIDES, 

2019), ou seja, focada nos estudantes mais pobres dentre os pobres e, dessa maneira, 

percebemos que a instituição não consegue implementar uma permanência estudantil 

democratizada. O ideal seria que a instituição pudesse contemplar todos os discentes que 

necessitassem dos auxílios e, dessa forma, promover uma igualdade equitativa de oportunidades 

(RAWLS, 1971).   

Uma vez inserido no Programa, para que o discente possa manter seu auxílio, é exigido 

pela instituição que este não seja reprovado por faltas em disciplinas, apresente frequência às 

aulas igual ou superior a 60%, esteja matriculado em no mínimo três disciplinas e obtenha 

desempenho acadêmico com aprovação mínima de 60% das disciplinas cursadas no semestre. 

Além disso, é exigido, ainda, questões de cunho institucional, como atender obrigatoriamente 

às convocações da equipe técnica para participar das sessões de acompanhamento acadêmico e 

psicossocial, participar da organização dos eventos promovidos pela PROPAAE quando 

solicitado, dentre outros. 

Podemos entender essas exigências de duas formas: primeiro, pode desenvolver um 

senso de responsabilidade no estudante, tendo que se esforçar para concluir seu curso dentro do 

prazo mínimo e, portanto, abrir espaço para que outros estudantes sejam contemplados 

futuramente. Porém, por outro lado, o estudante pode sentir-se pressionado, o que, de certa 

forma, poderá contribuir para problemas de saúde, como, por exemplo, a ansiedade, 

principalmente nos primeiros semestres em que o discente passa por um período de adaptações. 

As ações de assistência estudantil são executadas no CFP pela equipe de Gestão da 

PROPAAE no centro. No entanto, percebe-se que as diretrizes estão centralizadas na sede da 

instituição, elaboradas pela PROPAAE e suas coordenadorias. Nota-se que, para a inclusão dos 

alunos nos programas de bolsas, é lançado um único edital com as mesmas informações, os 

mesmos critérios para todos os sete campi. Dessa forma, entende-se que não é levado em 

consideração as particularidades de cada Centro de Ensino, espalhados por seis cidades 

diferentes, com realidades distintas. No caso do CFP, por exemplo, uma grande parcela de 

estudantes reside na zona rural do município de Amargosa e na zona rural de cidades vizinhas, 

locais onde não há transporte público regular, dificultando a ida dos estudantes para a 

universidade. Dessa forma, é preciso se atentar para estas particularidades, disponibilizando um 

número maior de auxílios que atendam a demandas como esta.    



54 

 

 

O processo para adquirir o auxílio é composto por seis etapas. De acordo com o edital 

01/2020, tudo começa com uma inscrição online, em seguida há a entrega de documentos: 

originais e cópias de documentos do próprio estudante e de seus familiares, como RG, CPF, 

comprovante de matrícula no semestre atual e comprovante de renda da família para 

conferência pelo servidor do Núcleo Multidisciplinar da PROPAAE.  

Apesar do edital reservar um dia da semana para cada grupo formado por divisão 

alfabética de nomes dos estudantes, entregar os documentos, neste momento, muitas vezes, 

forma-se fila que, de certa forma, pode constranger o estudante diante de outros discentes, pois 

o objetivo de estar ali é, de algum modo, provar que é pobre. Outras maneiras para a realização 

desta etapa podem ser adotadas, como, por exemplo, apenas a entrega da documentação para 

uma posterior conferência ou a apresentação de documentos digitalizados. 

Na terceira etapa há a convocação para entrevista social dos selecionados que 

entregaram toda a documentação e que estão dentro dos critérios de renda per capita. Na etapa 

seguinte, acontece a entrevista social individual, depois é apresentado o resultado final e, por 

fim, a efetivação do auxílio.  

Todo esse processo, mais o tempo para a efetivação do pagamento do auxílio, tem a 

duração de, no mínimo, 60 dias, o que é tempo suficiente para que o estudante com 

vulnerabilidade social possa evadir. Pensando nisso, é disponibilizado, através de edital, o 

auxílio “pecuniário emergencial à alimentação”. Este auxílio, é um apoio financeiro em parcela 

única no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), e tem como objetivo contribuir para a 

permanência do discente em dificuldade socioeconômica até a conclusão da seleção para a 

entrada no PPQ. Poderá concorrer a este auxílio o estudante que, prioritariamente, estiver 

cursando a primeira graduação e o primeiro semestre letivo; possuir renda per capita de até um 

salário mínimo e meio; não for beneficiário de bolsa de estudo em qualquer instituição; não 

possuir renda formal e, por fim; apresentar documentação comprobatória. 

O auxilio emergencial, que contribui com a permanência de cunho material (SANTOS, 

2009), tem sido muito importante para o estudante recém chegado à instituição, que são de 

outras localidades, que deixam seus empregos ou que não têm apoio financeiro da família, que 

não conseguem permanecer na universidade sem auxílio e que não têm condições de esperar 

meses até a conclusão do processo seletivo, comprometendo a sua permanência. 
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3.4.1 Modalidades de auxílio 

 

O PNAES, como mencionamos antes, indica as áreas de atuação da assistência 

estudantil a serem adotadas pelas IFES. No CFP, essas áreas são contempladas por meio de 

formas variadas de distribuição dos auxílios. Dessa maneira, o CFP se propõe a atender 

estudantes com demandas distintas, desenvolvendo, de acordo com o Relatório de Avaliação 

Institucional da UFRB, ações de assistência estudantil com as seguintes modalidades de 

auxílios:  auxílio à projetos institucionais, que atualmente passou a ser chamado de auxílio 

pecuniário à alimentação; auxílio à moradia; auxílio pecuniário à moradia; auxílio 

deslocamento; auxílio creche e; auxílio esporte (UFRB, 2019).  

 O auxílio pecuniário à alimentação (antigo auxílio à projetos institucionais), consiste 

no repasse pecuniário mensal no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Como o próprio 

nome já anuncia, este auxílio é destinado à promoção da alimentação dos estudantes 

contemplados, pois não há restaurante universitário no Centro de Formação de Professores.  

Outra modalidade é o auxílio à moradia, que refere-se a uma vaga na unidade de 

Residência Universitária com direito a um auxílio em dinheiro para a alimentação  no valor de 

R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), uma vez que, como dito anteriormente, este Centro não 

possui restaurante universitário. O investimento em um restaurante universitário seria de 

extrema importância, pois, além de atender uma grande parte da comunidade acadêmica, 

proporcionaria uma alimentação saudável para os estudantes vulneráveis socialmente. No 

entanto, a instituição optou em transferir a responsabilidade da alimentação para os estudantes 

por meio de auxílio pecuniário, resultando na “monetarização das necessidades” (RÊGO; 

BENEVIDES, 2019).  

No CFP há uma residência estudantil com 44 vagas, no entanto, neste momento está 

desativada para reforma, por isso, os estudantes que já eram residentes recebem, além do auxílio 

pecuniário para alimentação, um auxílio para custear o aluguel até a conclusão da reforma. 

Apesar desta residência possuir 44 vagas, por causa da reforma, iniciada em 2018, não foram 

disponibilizadas as vagas deixadas por estudantes concluintes, dessa forma, apenas 16 

estudantes são comtemplados no semestre de 2021.1 com esta modalidade de auxílio. 

 Levando em consideração que na Residência Estudantil do CFP, mesmo em pleno 

funcionamento, não há vagas para atender toda a demanda, é disponibilizado o auxílio 

pecuniário à moradia, que consiste no repasse mensal no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 
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reais). O intuito é contribuir com os custos do aluguel de estudantes não residentes em 

Amargosa.  

Quanto ao auxílio deslocamento, que recentemente passou a se chamar de auxílio 

pecuniário transporte, trata-se de um repasse mensal em dinheiro no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) para estudantes que moram em cidades circunvizinhas a Amargosa, 

ou em zona rural com transporte público regular. Este auxílio é destinado a contribuir com o 

transporte destes discentes para a ida e a volta do Centro de Formação de Professores. Todavia, 

com a suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia da Covid-19, este auxílio foi 

desativado, pois os estudantes não estariam se deslocando para o Centro neste período. No 

entanto, foi criada uma nova modalidade de auxílio, o “apoio para atividades acadêmicas 

remotas”, para que estes estudantes pudessem se inscrever e concorrer a um novo auxílio. 

Há também o Auxílio Esporte que consiste em uma bolsa de estudos no valor de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais), com duração de 12 meses. De acordo com o edital 02/2019, 

esta modalidade é apenas para discentes que possuem vínculo com um grupo de pesquisas da 

UFRB e participa de projetos de pesquisa ou projetos de extensão de forma voluntária. Este 

edital é divulgado separadamente pelo Núcleo de Esportes da PROPAAE.  

Além dos auxílios mencionados acima, que são disponibilizados através de edital 

divulgado todo início de semestre letivo, existe ainda o Auxílio Creche. Tem direito ao auxílio 

creche o estudante com filhos, crianças tuteladas ou legalmente adotadas com idade entre zero 

a três anos, e que estejam matriculados em creche ou núcleo de recreação infantil. Para ter 

acesso a este auxílio, que consiste no repasse mensal no valor de R$ 190,00 (cento e noventa 

reais), o estudante precisa apenas apresentar a documentação exigida. Este valor, segundo a 

UFRB (2019), é considerado o valor médio da oferta de serviço regular nas cidades do 

Recôncavo.  

Em consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (decreto 7.234, de 

2010), no CFP há também auxílios destinados à área de atenção à saúde. Esses auxílios se dão 

através de um auxílio pecuniário de até R$ 200,00 (duzentos reais) para contribuir na aquisição 

de medicamentos (medicamentos que não sejam ofertados pelo Sistema Único de Saúde) e de 

aparelhos corretivos (óculos). Após consulta médica, e de posse da receita, o estudante informa 

que não tem condições financeiras para a compra. Essa comprovação é feita através da entrega 

do comprovante de renda familiar, mas, para quem já está inserido em alguma modalidade de 

auxílio, não é preciso comprovar renda, pois já o fez no processo seletivo para entrar no 

Programa. 
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Em 2013, através da portaria nº 389, de 9 de maio de 2013, o Governo Federal criou o 

Programa de Bolsa Permanência (PBP). Este Programa, de acordo com a referida portaria, tem 

como objetivo principal viabilizar a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas (BRASIL, 2013). O auxílio é pago 

diretamente aos estudantes por meio de um cartão de benefício disponibilizado pelo Governo 

Federal. A UFRB apenas repassa as informações dos estudantes para o Ministério da Educação. 

O valor é de R$ 900,00 (novecentos reais) para estudantes indígenas e quilombolas, e de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) para os demais estudantes.  

Para ter direito ao auxílio é preciso, dentre outros critérios, comprovar ser indígena ou 

quilombola, ou possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e estar 

matriculado em um curso de graduação com carga horária média superior ou igual a cinco horas 

diárias. No CFP, apenas o curso de Pedagogia se enquadra no critério da carga horária. O PBP 

contempla, no CFP, 115 estudantes. O número de estudantes assistidos pelos Programas de 

Permanência no CFP, no ano de 2021, está distribuído por modalidade de auxílio no quadro 2 

abaixo:   

  

Quadro 2. Número de estudantes contemplados com a assistência estudantil, no CFP, 

no ano de 2021. 

MODALIDADES DE AUXÍLIOS TOTAL DE ASSISTIDOS NO ANO 2021 

Auxílio Creche 07 

Auxílio Esporte 02 

Auxílio Pecuniário à Moradia 94 

Auxílio Pecuniário à Alimentação 153 

Auxílio à Moradia/Residência 16 

Auxílio Deslocamento/Transporte 0 

Apoio para ativ. Acadêmicas Remotas 130 

Programa Bolsa Permanência – MEC 115 

TOTAL 517 

 Fonte: PROPAAE, 2021.  

  

Uma outra ação do CFP que precisa ser mencionada é o Programa de Empréstimo de 

Notebooks aos Discentes de Graduação das Residências Universitárias da UFRB (PEN), 



58 

 

 

regulamentado pela Portaria n° 328, de 18 de março de 2015. Este Programa consiste em 

disponibilizar notebooks para estudantes que estejam contemplados com o auxílio moradia 

(Residência Universitária). Posteriormente, foi ampliado o empréstimo para estudantes que 

estejam cursando Licenciatura em Educação do Campo.  

A Licenciatura em Educação do Campo funciona sob o regime da pedagogia da 

alternância, em que o estudante frequenta a universidade e a sua comunidade de forma 

alternada. Consiste em uma interação entre a vida no campo, seu cotidiano, e o ambiente 

acadêmico, com o objetivo de promover uma constante troca de conhecimentos. Assim como 

os estudantes da Residência Universitária, estes, no período universidade, também são 

residentes universitários, dessa forma, se explica a necessidade destes estudantes na aquisição 

do aparelho. O empréstimo dura um semestre letivo, podendo ser renovado. Em 2021, 74 

estudantes eram contemplados no Centro de Formação de Professores.  

Para o curso de Educação do Campo, por ser destinado a estudantes da zona rural, e 

funcionar em regime de alternância, foi disponibilizada também uma residência estudantil (sem 

direito à alimentação) para que os alunos, quando estiverem no tempo universidade, possam 

viabilizar sua estadia na zona urbana. Para ter acesso à residência não é preciso participar de 

seleção, pois todos os estudantes deste curso podem frequentar o espaço. Quando uma turma 

está em tempo universidade, usufruindo da residência, outra está em tempo comunidade.  

Os programas PPQ e PBP contemplam apenas 6,65% de estudantes do CFP, um número 

baixo considerando que este é o Centro de Ensino com estudantes com menor poder aquisitivo 

dentre todos os outros da instituição (UFRB, 2019). Percebemos a preocupação da instituição 

em proporcionar modalidades diversificadas de auxílios, buscando alcançar as mais variadas 

necessidades dos discentes. No entanto, é preciso um olhar diferenciado para os cursos de 

licenciaturas, visto que são cursos que atraem estudantes com baixa condição econômica 

(ARANHA; SOUZA, 2013; RISTOFF, 2014). Assim, são necessários mais investimentos em 

assistência estudantil para que se possa contemplar um número maior de estudantes, buscando, 

portanto, promover a equidade entre os discentes (RAWLS, 1971). 

 

 

3.4.2 Assistência ao estudante durante a pandemia da Covid-19 

 

A UFRB, em função dos efeitos da Pandemia da Covid-19, decretou a suspensão das 

aulas presenciais em 17 de março de 2020.  Em 31 de julho de 2020, foi aprovado as diretrizes 
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para atividades remotas emergenciais que se estenderiam até o retorno das atividades 

presenciais. Foi preciso se adaptar a esse novo momento, às novas demandas, assim, 

identificamos que foram lançados editais com novas formas de auxílios para a permanência dos 

estudantes em aulas virtuais. 

Três ações implementadas para este período podem ser destacadas: a primeira, 

denominada de “Apoio à Inclusão Digital – Conectividade”, apresentava, no edital 03/2020, a 

oferta de chips de telefonia celular com pacote de dados para acesso à internet, para estudantes 

que se encontravam em condições de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo era 

possibilitar aos estudantes a participação nas atividades remotas, via internet. Todo o processo 

seletivo para a aquisição dos chips foi feito por meio digital, não expondo os discentes a nenhum 

risco de contaminação pela Covid-19. Neste edital, foram contemplados 43 estudantes do 

Centro de Formação de Professores. 

Outra ação, com o intuito de promover a inclusão digital neste período de atividades 

remotas, foi apresentada através do Edital 004/2020: processo seletivo para o “Auxílio 

Emergencial de Inclusão Digital”. Este auxílio incidiu na liberação do valor máximo de até R$ 

1.200,00, para estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, com o objetivo de apoiar o 

estudante na aquisição, manutenção e melhorias em equipamentos de informática 

(computadores de mesa, notebook, cromebook, tablet ou peças a eles relacionados, como 

nobreak, monitores, webcam, fone de ouvido ou peças de reposição). Assim como no edital 

anterior, todo processo se deu por via virtual.  A comprovação da compra foi realizada por meio 

da apresentação da nota fiscal e, caso o valor da compra fosse menor que o valor recebido, o 

estudante teria que devolver a diferença aos cofres públicos. Foram contemplados, neste edital, 

141 estudantes do Centro de Formação de Professores. 

Por fim, foi divulgado o edital 001/2021, que consistiu no auxílio de apoio pedagógico 

para atividades acadêmicas remotas.  Este auxílio se referiu ao repasse mensal, no valor de R$ 

230,00 (duzentos e trinta reais), aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

com o objetivo de contribuir com as condições materiais para que o discente pudesse 

desenvolver as atividades acadêmicas neste período de aulas não presenciais. Segundo o 

referido Edital, este auxílio tem duração correspondente ao período de oferta de atividades 

acadêmicas remotas. Tendo em vista a continuidade das atividades remotas até o fechamento 

deste trabalho (fevereiro de 2022), até o presente momento o número de contemplados no CFP 

é de 130 estudantes. 
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Segundo o relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Calendário 

Acadêmico Suplementar no CFP2, em 2021, 70,2% do total dos alunos que se matricularam no 

semestre remoto, com atividades virtuais, tiveram êxito acadêmico. Mesmo com todas as 

dificuldades e limitações apontadas em estudos voltados ao ensino remoto, esse percentual é 

bem próximo dos resultados de semestres regulares, com ensino presencial. Assim, 

provavelmente, as ações de assistência ao estudante contribuíram significativamente para o 

sucesso desse processo. 

Iniciativas como estas são muito importantes, pois estamos vivenciando um momento 

atípico que requer sensibilidade dos gestores. Todo processo educacional foi comprometido 

com a suspensão das aulas presenciais. Há uma quantidade significativa de estudantes que não 

dispõe de qualquer meio para assistir aulas virtuais. Além da falta de equipamentos, alguns 

residem em áreas sem sinal de telefonia móvel e de internet. Portanto, a viabilização de auxílios, 

os mais variados possíveis, são de extrema importância, principalmente neste momento de crise 

sanitária. A falta destas ações pode comprometer o futuro de uma geração, agravando ainda 

mais as desigualdades sociais e regionais. 

 

 

3.4.3  Outras formas de permanência  

 

A permanência dos estudantes nas IFES não se restringe apenas ao provimento de 

recursos materiais (SANTOS, 2009). Como determina o PNAES, são necessárias ações em 

outras áreas, como a psicológica e pedagógica.  No CFP, essas ações são desenvolvidas pelo 

Núcleo Multidisciplinar da PROPAAE do Centro. Na área psicológica, os atendimentos 

acontecem diariamente, basta apenas que o estudante procure este Núcleo e preencha um 

requerimento. A demanda por este serviço acontece por vontade própria do estudante ou por 

indicação de algum professor.  

Como a maioria dos estudantes de licenciaturas é proveniente de escolas públicas 

(RISTOFF, 2014) e que, muitas vezes, cursou um ensino básico de baixa qualidade, tem 

dificuldade em obter êxito acadêmico, o que pode gerar frustrações e ansiedades.  

Logo, o atendimento psicológico tem como objetivo “[...] diminuir o sofrimento 

psíquico decorrente das demandas urgentes e imediatas trazidas pelos estudantes ao serviço de 

                                                
2 Comissão instituída pela Direção do CFP no ano de 2020, prorrogara em março de 2021, com fim específico de 

proceder ao acompanhamento e a avaliação do Calendário Acadêmico Suplementar no CFP.  
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Psicologia, proporcionando uma melhora na qualidade de vida, auxiliando na melhora do seu 

rendimento escolar e/ou nas suas relações interpessoais” (UFRB, 2019, p. 164).  

Dessa forma, o atendimento psicológico busca proporcionar uma melhor qualidade de 

vida aos estudantes, auxiliando na melhora do seu rendimento escolar e nas suas relações 

interpessoais (UFRB, 2019). Por meio deste atendimento são desenvolvidas também ações 

como: “Plantão Psicológico, Atendimentos em Grupo, Hábitos de estudo, Habilidades Sociais, 

Planejamento de Carreira para universitários, Grupo de compreensão e controle da Ansiedade, 

além de outras Ações e Parcerias” (UFRB, 2019, p. 93).  

Os atendimentos pedagógicos, assim como os psicológicos, acontecem diariamente no 

CFP. Este serviço tem como objetivo contribuir para um melhor desempenho acadêmico dos 

discentes. O serviço atende a qualquer estudante que busque atendimento ou for encaminhado 

por outro profissional, como um psicólogo ou um professor. Além disso, o Pedagogo tem como 

função averiguar o desempenho acadêmico dos discentes contemplados com a assistência 

estudantil. 

O serviço social, por sua vez, além de atuar nos processos de concessão de bolsas, atende 

estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, fazendo o acolhimento e 

indicando, através de parecer social, o atendimento emergencial necessário ao estudante.  

Considerando o perfil estudantil da UFRB, onde a grande maioria dos estudantes se 

autodeclaram pretos e pardos, se faz necessário a implantação de ações afirmativas diversas 

para a promoção de uma permanência com qualidade. Pensando nisso, são realizados todos os 

anos, no CFP, eventos que buscam acolher esses estudantes. Assim, pode-se destacar o Fórum 

20 de Novembro – Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo e a Conferência 

Negritude e Educação (CONE).  

O Fórum 20 de Novembro não acontece apenas no CFP, mas em todos os campi da 

UFRB. O evento busca instituir atividades acadêmicas e sociais com o intuito de promover 

políticas pró-igualdade racial e inclusão social. O Fórum tem como objetivo principal promover 

discussões e reflexões acerca das políticas e práticas afirmativas, além de buscar reunir 

pesquisadores envolvidos com as transformações sociais na sociedade. 

A CONE, por sua vez, que realizou sua 15ª edição no ano de 2021 com o tema: 

“Negritudes asfixiadas: ontem e hoje. E o amanhã? ”, acontece apenas no Centro de Formação 

de Professores.  A Conferência tem o intuito de discutir as condições de desigualdades imposta 

sobre a população negra, construindo um debate propositivo para a apresentação de alternativas 

e perspectivas de equidade, isonomia e reconhecimento. Tais eventos são muito importantes no 
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que diz respeito ao pertencimento, à representatividade e à identidade dos estudantes pretos e 

pardos recém chegados ao ambiente acadêmico. 

Dessa forma, ações de permanência, além dos auxílios pecuniários, são essenciais para 

a manutenção dos estudantes nos cursos de formação de professores. Os cursos de licenciaturas, 

principalmente os implantados no interior do país, como é o caso do Centro de Formação de 

Professores da UFRB, acenam para estudantes com vulnerabilidade social e econômica, 

estudantes negros, vindos da zona rural e estudantes egressos de escolas públicas com ensino 

básico, muitas vezes, de baixa qualidade. Portanto, a garantia das condições materiais é 

essencial, porém, não é suficiente para uma permanência com qualidade (SANTOS, 2009) e, 

consequentemente, para a conclusão do curso. 

 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, por meio de uma pesquisa documental, buscamos identificar e analisar 

como a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia promove a assistência ao estudante no 

Centro de Formação de Professores. Em vista disso, identificamos os programas de 

permanência estudantil, bem como as ações que objetivam a permanência estudantil em um 

centro de ensino destinado à formação de professores. Ao mesmo tempo, identificamos, ainda, 

as ações implementadas para este campus durante a realização das atividades de forma remota, 

em função dos efeitos da pandemia da Covid-19. 

No Centro de Ensino pesquisado, a permanência material é promovida pelo Programa 

de Permanência Qualificada em acordo ao Decreto 7.234, de 2010, que instituiu o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil. O PPQ busca atingir as necessidades dos estudantes por 

meio de várias modalidades de auxílios. Quanto maior as opções de auxílios, maior é a inclusão 

de alunos com diferentes necessidades. Contudo, percebemos que este Programa atinge apenas 

uma pequena parcela dos estudantes deste campus, talvez, como buscamos explicar, pela 

indisponibilidade de recursos, tendo que focar nos estudantes mais pobres dentre os pobres 

(RÊGO; BENEVIDES, 2019). Com isto, não é possível dizer que o CFP consegue promover a 

equidade de oportunidades (RAWLS, 1971) para os estudantes. 

 Percebemos, também, que a instituição não tem investido na implantação de um 

restaurante universitário, optando-se pela distribuição de auxílios pecuniários. Dessa forma, a 

instituição transfere a responsabilidade para o estudante com a “monetarização das 
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necessidades” (RÊGO; BENEVIDES, 2019), não investindo em equipamentos e serviços de 

qualidade. O investimento em um restaurante universitário seria de extrema importância pois, 

além de atender grande parte da comunidade acadêmica, proporcionaria uma alimentação 

saudável para os estudantes vulneráveis economicamente. 

Todavia, a assistência ao estudante no CFP acontece para além dos auxílios pecuniários, 

com o atendimento de Psicólogo, Pedagogo e Assistente Social que, desde os primeiros dias de 

aula, buscam acolher os discentes e, com isso, contribuir para uma permanência com qualidade. 

A assistência também se dá por intermédio de ações afirmativas, como a realização de eventos 

com objetivos de abordar questões como o pertencimento, a representatividade e a identidade 

dos estudantes pretos e pardos, permanência simbólica (SANTOS, 2009).  

Vale destacar, ainda, as ações implementadas pela PROPAAE a partir da suspensão das 

aulas presenciais e início das aulas remotas, devido à pandemia que nos assola desde o início 

do ano de 2020. Assim, pôde-se observar que a instituição buscou se adaptar, de forma ágil, a 

este momento atípico, com a publicação de editais direcionados a novas demandas dos 

estudantes.    

Os resultados aqui destacados evidenciam que, no Centro de Formação de Professores, 

a assistência estudantil está em consolidação, com uma equipe multidisciplinar que atua de 

forma eficiente, visando a permanência dos futuros professores. Ressaltamos as variedades de 

auxílios com a pretensão de abranger todas as áreas elencadas pelo PNAES, além de atentar 

para a permanência além dos auxílios pecuniários. Por outro lado, a Instituição, talvez por falta 

de recursos financeiros, não consegue o atendimento de uma porcentagem maior de estudantes 

com vulnerabilidade social.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

ARTIGO 2 

 

4 HISTÓRIAS E TRAJETÓRIAS DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS NO INTERIOR 

DA BAHIA: DO ACESSO À PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR   

 

 

RESUMO 

 

Este artigo procura evidenciar o papel da assistência estudantil na trajetória de estudantes 

licenciando no Ensino Superior. O objetivo é analisar as condições para a permanência de 

discentes autodeclarados pretos e pardos em cursos de licenciaturas do Centro de Formação de 

Professores (CFP) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Para isso, 

buscamos conhecer as trajetórias estudantis antes da chegada à Universidade; a importância das 

políticas públicas para e permanência destes estudantes no espaço acadêmico; discutir sobre as 

dificuldades enfrentadas por esses estudantes para o acesso aos programas de assistência 

estudantil e, ainda; entender a assistência ao estudante no que diz respeito ao pertencimento, à 

representatividade e à identidade dos discentes negros. Dessa forma, esta é uma pesquisa 

qualitativa em que os dados foram produzidos por meio de entrevistas narrativas com discentes 

autodeclarados pretos e pardos de cursos de licenciaturas. Os relatos das experiências destes 

estudantes demonstram que, apesar das dificuldades enfrentadas desde o ensino básico, o apoio 

e incentivo da família foram fundamentais para a entrada na universidade. No pós-ingresso à 

educação superior, os resultados apontam que a assistência estudantil é imprescindível para a 

permanência destes jovens no espaço acadêmico. 

 

Palavras-chave: Assistência Estudantil; Formação de professores; Trajetórias estudantis. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Para jovens vindos de famílias com vulnerabilidade socioeconômica, negros3, oriundos 

de escolas públicas e moradores de cidades do interior do Nordeste do Brasil, entrar em uma 

universidade pública federal se configura como uma grande vitória. No entanto, a inserção 

precoce no mercado de trabalho, pela necessidade de ajudar a família, e a dificuldade de 

conseguir se manter financeiramente no ambiente acadêmico, põem em dúvida o futuro 

acadêmico de muitos estudantes que conseguem concluir o ensino médio e cursar uma 

graduação.  

Pesquisas mostram que, nos últimos anos, houve um aumento significativo de 

estudantes negros e com baixa condição econômica que ingressaram nas instituições de ensino 

superior no Brasil. De acordo com a pesquisa divulgada pelo FONAPRACE (2019), 70% dos 

estudantes das universidades federais, em 2018, possuíam renda per capita de até um salário 

mínimo e meio. A pesquisa revela ainda que, em 2003, apenas 28,3% dos estudantes no ensino 

superior se autodeclararam pardos, mas em 2018 foram mais de 39%. Os que se autodeclararam 

pretos mais que dobrou, pois eram 5,9% em 2003 e atingiu 12% no ano de 2018. 

Se o ingresso desses estudantes na universidade representa uma conquista, o pós-

ingresso no ensino superior se configura como um novo desafio. Conseguir se sustentar 

financeiramente no espaço acadêmico é, para a maioria desses estudantes, uma missão quase 

impossível, visto que suas famílias, na maioria das vezes, não dispõem de recursos financeiros 

para contribuir com sua permanência por muito tempo. Outra opção é trabalhar e estudar, 

porém, exige que o estudante abra mão de viver a universidade por completo (SANTOS, 2009). 

Além disso há, ainda, cursos com horário integral, ou seja, que exige do estudante universitário 

disponibilidade nos três turnos diários, em que a opção de trabalhar e estudar fica inviável. 

 

Embora a experiência de trabalho possa aprimorar as habilidades práticas e o 

conhecimento dos alunos, uma agenda sobrecarregada e uma carga de trabalho pesada 

podem impedir que os alunos se comprometam totalmente com os estudos e, como 

resultado, muitos são reprovados nos cursos ou distribuem seus créditos por um 

período mais longo (OCDE, 2021, p. 87). 

 

Destarte, diante do novo desafio que é conseguir se dedicar aos estudos ao entrar na 

universidade, torna-se indispensável a adoção de medidas, por parte das instituições, que 

possam garantir, ou ao menos aumentar as chances destes estudantes permanecerem e, 

                                                
3 Consideramos negros os autodeclarados pretos e pardos, conforme nomenclatura adotada pelo Movimento 

Negro e por um grupo de intelectuais que se dedica ao estudo das relações raciais no país (GOMES, 2011). 
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consequentemente, concluir seu curso de graduação. Mesmo em instituições públicas, onde não 

há cobrança de mensalidades, o estudante terá despesas com suas necessidades materiais 

imediatas, como moradia, alimentação, transporte, dentre outros (VARGAS, 2008). Além do 

mais, o estudante terá que lidar com fatores de ordem simbólica, como o sentimento de não 

pertencimento a este novo cenário, seja por sua baixa condição socioeconômica e/ou pela cor 

de sua pele (SANTOS, 2009). 

Assim, este estudo foi realizado em um campus para a formação de professores, em uma 

universidade pública federal instituída no interior do Nordeste do Brasil. Esta região, ao longo 

da história, foi excluída do processo educacional público federal, tendo sua primeira 

universidade criada apenas no início deste século. Nos cursos destinados às licenciaturas, 

permanecer estudando é ainda mais desafiador, pois a grande maioria de seus estudantes tem 

baixa condição socioeconômica e são provenientes de escolas públicas (RISTOFF, 2014).   

 Neste cenário, buscamos, em narrativas de trajetórias acadêmicas de estudantes 

autodeclarados pretos e pardos, que são beneficiados com a assistência estudantil, analisar as 

condições para a permanência discente em cursos de licenciaturas. Para tanto, procuramos 

responder à seguinte questão: como os universitários negros de cursos de licenciaturas do 

Centro de Formação de Professores (CFP) percebem os efeitos da assistência estudantil em suas 

trajetórias acadêmicas? Nesta perspectiva, este estudo é um recorte de uma pesquisa realizada 

que tem como objetivo principal analisar como as práticas de assistência estudantil do Centro 

de Formação de Professores da UFRB têm contribuído para a permanência dos estudantes no 

contexto da formação de professores. 

 

 

4.2 DESIGUALDADES NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E A IMPORTÂNCIA 

DE POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA 

 

A criação de novas universidades, que resultou no aumento no número de cursos e de 

vagas, e as políticas públicas para ingresso implantadas nas últimas décadas têm proporcionado 

uma redução das desigualdades no acesso às universidades públicas no Brasil. Esta expansão 

indica um grande avanço na história recente da educação superior brasileira. Porém, de acordo 

com o relatório sobre a educação do Brasil, publicado em 2021 pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os dados revelam que, apesar das 
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melhorias, o sistema de educação superior desse país ainda continua altamente desigual (OCDE, 

2021). 

De acordo com a OCDE (2021), os estudantes com maior poder econômico têm maior 

probabilidade de ingressarem em universidades do que jovens de origens menos privilegiadas, 

isto porque “[...] os alunos de origens menos privilegiadas tendem a frequentar escolas públicas 

de qualidade inferior e são menos propensos a se beneficiarem de aulas particulares ou reforços” 

(OCDE, 2021, p. 86).  Estas desigualdades se tornam evidentes também quando se observa o 

perfil dos estudantes ingressantes em cursos tidos como de maior prestigio. Estes cursos ainda 

são ocupados, na maioria das vezes, por estudantes com maior poder econômico e vindos de 

escolas particulares.  

Ristoff (2014), em sua pesquisa sobre como as políticas públicas em educação nas 

últimas décadas alteraram o perfil socioeconômico do estudante de graduação no Brasil, indica 

que os cursos considerados de alto prestígio, como engenharias, direito e medicina são, 

geralmente, ocupados por estudantes com maior poder econômico e oriundos da rede privada 

de ensino. Por outro lado, nos cursos de licenciaturas, cursos com demanda mais baixa, se 

observa uma discrepância socioeconômica se comparados aos cursos mais concorridos 

(RISTOFF, 2014). 

 

“Percebe-se, portanto, uma enorme distância entre os percentuais dos diferentes 

cursos, deixando evidente que os maiores percentuais de estudantes oriundos da 

escola pública tendem a estar em cursos de demanda mais baixa, enquanto, nos de 

demanda mais alta, os estudantes da escola pública estão significativamente sub-

representados” (RISTOFF, 2014, p. 745). 

  

Estes dados são constatados também por Bego e Ferrari (2018) e Carvalho e 

colaboradores (2020) que, em pesquisas feitas com estudantes de licenciaturas, apontaram que 

o perfil socioeconômico daqueles que escolhem o magistério, em sua maioria, é constituído por 

estudantes de classes econômicas menos abastadas, pertencentes a famílias das camadas 

populares.  

Os estudos de Carvalho e colaboradores (2020) apontaram, ainda, que todos os 

licenciandos entrevistados afirmaram ter cursado o ensino fundamental e médio em escolas 

públicas e apresentaram dificuldades durante o percurso escolar. Os autores explicam que estas 

dificuldades foram amenizadas com o apoio das famílias durante a educação básica, no entanto, 

é evidenciada a desvantagem no percurso escolar devido ao precário ensino ofertado nas escolas 

públicas. 
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Conforme Aranha e Souza (2013), há uma desvalorização social da carreira docente, 

tanto em termos salariais como em relação ao prestígio, fazendo com que as licenciaturas 

tornem-se cursos com “menor valor do diploma”. Dessa forma, esses cursos apresentam 

demandas mais baixas para ingresso, atraindo estudantes com baixo poder econômico e que 

tiveram uma escolarização básica precária (RANHA; SOUZA, 2013). Tartuce, Nunes e 

Almeida (2010) explicam que os motivos de não atração para a carreira docente situam-se, além 

do âmbito subjetivo, pela falta de identificação pessoal com o magistério, também por aspectos 

extrínsecos à docência, principalmente no que diz respeito às condições sociais e financeiras, 

fatores que, segundo as autoras, se mostram determinantes para a não escolha da docência. 

No entanto, Bego e Farrari (2018) mostraram em sua pesquisa que os estudantes 

investigados escolheram as licenciaturas como primeira opção, e dentre os motivos estão o 

interesse na área do conhecimento, a reputação e prestígio da universidade e suas pretensões 

profissionais. Para Carvalho e colaboradores (2020), pelo contrário, a escolha pelo curso de 

licenciatura, na maioria dos casos, não se dá pelo desejo pessoal do estudante, mas, 

principalmente, pela possibilidade de ingresso, ou seja, pela influência de aspectos externos. Os 

estudantes pesquisados por Felicetti (2018), egressos de cursos de formação de professores, 

também afirmaram que a docência não era a área pretendida inicialmente e que suas convicções 

acerca das afinidades e habilidades com a licenciatura se constituíram apenas ao longo do curso.  

De acordo com Aranha e Souza (2013): 

 

“[...] o acesso ao ensino superior não se dá do mesmo modo para os membros de todas 

as classes sociais e que a maioria dentre aqueles que estão rompendo as barreiras 

econômicas e realizando o sonho de chegar à universidade, o fazem pela via dos 

cursos cujo valor do diploma é bem menor” (RANHA; SOUZA, 2013, p. 79). 
 

Escolher um curso apenas pela possibilidade de ingresso, e não por afinidade com a 

profissão, pode trazer sérias consequências, desde o abandono precoce até a não atuação na área 

de formação. Aranha e Souza (2013, p. 79) afirmam que “grande número dos que se formam 

professores não terão as salas de aula como destino ocupacional”. O estudo de Bego e Ferrari 

(2018) também apontam neste sentido, mostrando que grande parte dos estudantes pesquisados 

afirmaram que não pretendem atuar na educação básica, justificando a opção pelo baixo status 

sociocultural da profissão docente e por considerarem baixo o valor do piso salarial nacional 

para os professores. 

Os discentes com baixo poder econômico, mas que conseguem entrar em cursos mais 

concorridos, também enfrentam algumas dificuldades. Piotto e Nogueira (2013) realizaram uma 
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pesquisa com estudantes que ingressaram, através de programas sociais, em cursos muito 

concorridos em uma universidade de prestígio nacional. Em seus achados, apontam que a 

principal dificuldade enfrentada por estes discentes, ao longo da graduação, foi a difícil relação 

com os colegas, por causa da distância social que existia entre eles e os demais estudantes destes 

cursos. Segundo as autoras, ainda, essa distância traz sofrimento para os estudantes com menor 

poder econômico e pode impactar de forma negativa no rendimento acadêmico, 

comprometendo a sua permanência na universidade.  

Percebe-se que, sejam em cursos de licenciaturas ou em cursos de alto prestígio social, 

os estudantes vindos de famílias com baixo poder econômico e oriundos de escolas públicas 

enfrentam dificuldades no pós-ingresso à universidade. Essas dificuldades são de ordem 

simbólica, como visto nos estudos de Piotto e Nogueira (2013), por não se sentirem inseridos 

no espaço acadêmico, pertencentes ao grupo (SANTOS, 2009), mas, também, de ordem 

material, pela falta de recursos financeiros para a manutenção de moradia, transporte, 

alimentação, material didático, dentre outros (SANTOS, 2009). 

Saldanha e Castro (2021), Ganam e Pinezi (2021) assim como Matos e Fernandes (2019) 

concluíram em seus estudos que a assistência ao estudante com vulnerabilidade 

socioeconômica, para suprir suas necessidades materiais imediatas, é fundamental para a 

permanência no ensino superior. Sem o auxílio da assistência estudantil, estas autoras afirmam 

que seria muito difícil para estes estudantes prosseguir com os estudos.  Além disso, 

anteriormente ao próprio ingresso, a presença ou não de apoio da assistência estudantil na 

universidade interfere na decisão do estudante de ingressar ou não no ensino superior 

(GANAM; PINEZI, 2021).  

De acordo com Ganam e Pinezi (2021), a assistência estudantil pode proporcionar ao 

estudante uma participação mais ativa na vida universitária, por não estarem tão pressionados 

na luta pela sobrevivência material. Matos e Fernandes (2019) concordam com a importância 

da assistência estudantil para a permanência material dos estudantes, porém, alertam que ela 

não é suficiente para que os discentes superem suas dificuldades culturais e pedagógicas. “A 

permanência não está relacionada apenas à assistência de ordem financeira, mas também ao 

suporte pedagógico, para que o estudante consiga se desenvolver academicamente” (MATOS; 

FERNANDES, 2019, p. 160). 

Em suma, proporcionar a assistência ao estudante de camada popular que, enfim, 

consegue ingressar no ensino superior é, sem dúvida, de extrema importância. No entanto, é 

necessário promover o apoio adequado, levando em consideração a diversidade de demandas 
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apresentadas pelos estudantes. Seja o apoio material, suprindo as necessidades básicas 

imediatas dos discentes ou, não menos importante, o apoio simbólico, acolhendo-os e 

fornecendo suporte pedagógico (SANTOS, 2009). Garantir o apoio de acordo com a 

necessidade do estudante pode, de fato, reduzir as taxas de evasão, assim como o tempo de 

conclusão do curso, contribuindo com a promoção da diversidade e da inclusão e tornando a 

educação superior menos desigual.     

   

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho, utilizou-se uma abordagem qualitativa, do tipo exploratória. A pesquisa 

qualitativa, de acordo com Minayo (1994), responde a questões muito particulares e se preocupa 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. “A abordagem qualitativa aprofunda-

se no mundo dos significados das ações e das relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 1994, p. 22).  

Optou-se pela realização de entrevistas narrativas com cinco discentes de quatro cursos 

de licenciaturas do CFP. As entrevistas narrativas foram baseadas nas contribuições de 

Jovchelovitch e Bauer (2002).  De acordo com os autores, a entrevista narrativa “é considerada 

uma forma de entrevista não estruturada, de profundidade, com características específicas” 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 95). Na entrevista narrativa, segundo Jovchelovitch e 

Bauer (2002), os entrevistados devem ser estimulados a falar livremente, portanto, é 

estabelecido um tópico inicial central, ou seja, uma questão orientadora que provoque uma 

narração autossustentável. Neste caso, a influência do entrevistador deve ser a menor possível.  

Para a investigação, convidamos estudantes que se autodeclararam pretos ou pardos, 

que ingressaram nos oito cursos de graduação do CFP, nos semestres letivos de 2017.1 e 2017.2, 

e que estavam inseridos no Programa de Permanência deste Centro de Ensino. Considerando 

que os cursos neste Centro têm duração mínima de oito semestres, estes estudantes estavam, no 

momento da pesquisa, cursando seus últimos semestres letivos, contribuindo para que 

pudessem fornecer informações relevantes sobre sua permanência no ensino superior, 

adquiridas através da experiência vivida desde o início do curso. A opção de convidar apenas 

estudantes que se autodeclararam pretos ou pardos se deu pelo fato de entender que a 

permanência na educação superior se dá por meio de aspectos materiais, mas também sob o 
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ponto de vista simbólico, já que questões de inclusão e pertencimento afetam profundamente 

estes estudantes.  

No momento da pesquisa, semestre 2021.1, haviam 517 estudantes beneficiados com a 

assistência estudantil no CFP, porém, os que ingressaram em 2017.1 e 2017.2, e que se 

autodeclararam pretos e pardos eram 49 estudantes. Assim, foram enviados convites, via e-

mail, para todos os 49 estudantes, porém, apenas cinco se disponibilizaram a participar das 

entrevistas. Então, entrevistamos os cinco estudantes que estavam distribuídos em quatro cursos 

diferentes: uma estudante do curso de Licenciatura em Educação Física; uma do curso de 

Licenciatura em Química; duas estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia e; um 

pertencente ao curso de Licenciatura em Letras. 

A fim de proteger a identidade dos discentes envolvidos, utilizamos nomes fictícios, 

como prevê o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a eles apresentado. As entrevistas 

foram gravadas com a autorização dos participantes e, em seguida, foram transcritas.  

A interpretação e a análise dos dados ocorreram segundo a proposta de Minayo (2014), 

denominada de método hermenêutico-dialético, segunda a qual “[...] compreender implica a 

possibilidade de interpretar, de estabelecer relações e extrair conclusões em todas as direções” 

(MINAYO, 2014, p. 337).  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética, na Plataforma Brasil, e aprovada por esse 

Comitê em 26 de agosto de 2021, sob parecer de número 4.934.887. 

 

 

4.4 EXPERIÊNCIAS DE LICENCIANDOS BENEFICIADOS PELA ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL 

 

Nesta seção, apresentaremos as experiências acadêmicas de cinco universitários 

autodeclarados pretos e pardos, e que são integrantes de um programa de permanência da 

UFRB. Procuramos analisar, através de suas trajetórias acadêmicas, as condições para a 

permanência estudantil e as percepções destes estudantes sobre o papel da assistência estudantil 

em suas trajetórias na educação superior. Para isso, buscamos, inicialmente, evidenciar suas 

experiências no ensino básico e o caminho até o ensino superior, depois, seus primeiros contatos 

com uma universidade pública, a importância da assistência estudantil para a sua permanência 

no espaço acadêmico e, ainda, suas perspectivas futuras.     
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4.4.1 Trajetórias estudantis: um longo caminho até à universidade 

 

As narrativas das trajetórias escolares dos discentes entrevistados evidenciam que, desde 

que iniciaram seus estudos, sempre estudaram em escolas públicas, o que corrobora a afirmação 

de que os cursos de licenciaturas são constituídos por estudantes, em sua maioria, vindos de 

escolas públicas (RISTOFF, 2014; CARVALHO et al., 2020).  

Alguns relatos dos estudantes apontam dificuldades vivenciadas desde os primeiros 

anos na escola. Maria, por exemplo, licenciando em Pedagogia, moradora da zona rural de 

Amargosa, explica que a sua principal dificuldade no ensino fundamental era a falta de 

transporte: “estudei o ensino fundamental lá na escola que tinha lá, ficava um pouco distante de 

casa e tinha que andar bastante para chegar na escola. Eu e minha irmã íamos a pé, aí depois 

ela veio estudar na cidade e eu fiquei indo com a minha outra irmã que entrava no ensino 

fundamental” (MARIA).  

Outra discente do curso de Educação Física, que também mora na zona rural, relata que, 

“por sorte”, morava próximo à estrada onde passava o ônibus escolar, por isso não teve 

dificuldades com o transporte para chegar à escola: “[...] diferentemente de muitos de meus 

colegas, eles vinham a pé, acordavam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para poder pegar o 

ônibus” (ÂNGELA). No entanto, a estudante relata que, quando chovia, não conseguia se 

deslocar até a escola: “[...] tive muita dificuldade quando chovia e tal, quando chovia não tinha 

como ir para aula, ir para escola, mas eu sempre estudei, né? ” (ÂNGELA). 

As dificuldades são relatadas também no ensino médio. Como na zona rural não há 

escolas estaduais, o estudante que reside nesta localidade precisa ir para o centro da cidade após 

concluir o ensino fundamental, caso queira continuar os estudos, conforme relata uma das 

estudantes: “eu vim fazer o ensino médio, aí acordava bem cedo, 5 horas. Sair de casa para 

pegar o ônibus, vim para a escola, chegar aqui, esperar o colégio abrir, nesse processo de esperar 

o colégio abrir para ir para aula, depois pegava o ônibus novamente e voltava para casa” 

(MARIA).  

O transporte escolar para os alunos da zona rural é disponibilizado pelo poder público, 

porém, o veículo passa por várias localidades até chegar à escola, para o embarque de estudantes 

de regiões distintas. Estes jovens saem muito cedo de suas casas para ir à escola e, quando 

voltam para a suas residências, já é na metade da tarde. Esse processo se torna muito desgastante 

e cansativo, podendo interferir no rendimento escolar e provocando desmotivação no estudante 
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para frequentar as aulas. Logo, estes estudantes estão, teoricamente, em desvantagens com os 

estudantes da zona urbana em uma possível disputa futura por uma vaga no ensino superior, 

gerando, portanto, desigualdades de oportunidades.  

Carolina, licencianda em Pedagogia, que iniciou os estudos na zona rural mas, em 

seguida, foi morar na zona urbana, aponta, ainda, outros tipos de problemas. A estudante fala 

que o seu ensino básico, em escolas públicas, não foi tão significativo no que diz respeito à 

aprendizagem: “[...] de fato, foi um ensino bem fragmentado, bem pobre pra que a gente consiga 

galgar alguns caminhos” (CAROLINA).  

Seus relatos apontam também outras dificuldades, como a desmotivação causada pelo 

ensino público: 

 

Estudei sempre em escola pública, então, eu acho que a única dificuldade é estar numa 

escola pública em que, muitas vezes, as dificuldades, de uma forma geral, não são 
atendidas, o ensino não é aquele ensino que compreende você como um ser completo, 

então, é tudo muito fragmentado. O ensino médio [...] seguiu essa mesma lógica, então 

assim, a gente acaba estudando realmente por obrigação, pelo menos foi o que eu senti 

pela minha experiência. Então, eu estudei simplesmente para concluir, porque, 

posteriormente, eu queria ir para a universidade ou para o mercado de trabalho, de 

preferência o mercado de trabalho, porque quando você estuda e o estudo não te 

favorece tanto, você não quer permanecer naquele contexto (CAROLINA). 

 

De acordo com Carvalho e colaboradores (2020), estudantes de escolas públicas já 

começam suas trajetórias em desvantagem, devido ao precário ensino ofertado nestas 

instituições. Entretanto, percebe-se que não somente esta, mas todas as dificuldades aqui 

relatadas podem interferir negativamente na corrida por uma vaga nas universidades, 

contribuindo para as desigualdades de oportunidades (RAWLS, 1971) no acesso ao ensino 

superior.  

Apesar das dificuldades assinaladas pelos discentes entrevistados, estes deram 

continuidade aos estudos, graças aos incentivos das famílias: “Desde os 3 anos de idade, mainha 

sempre falava dessa importância da gente estudar, que era a única coisa que ela poderia oferecer 

pra gente naquele momento” (LÁZARO). “Mainha foi a primeira de sentar comigo desde 

pequena e ensinar o alfabeto, sabe? De estar acompanhando toda a minha trajetória. Então meus 

pais foram muito presentes sobre isso e eu tive muito apoio da família, isso contribuiu muito 

para que eu conseguisse caminhar (ÂNGELA). “Tive ajuda dos meus pais, mas mais da minha 

mãe e do meu avô paterno. Era uma pessoa muito presente na questão dos estudos” (MARIA).  

Sem dúvida, a presença da família foi fundamental na vida acadêmica desses estudantes, 

diante dos muitos obstáculos enfrentados. De acordo com Carvalho e colaboradores (2020), a 

maioria das famílias busca estratégias para que os filhos possam unicamente estudar. Para os 
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autores, “somado a outros elementos, essa condição contribuiu para que estes estudantes 

pudessem, inclusive, não abandonar os estudos e vislumbrar o ensino superior, mesmo 

prestando vestibular para cursos considerados de baixo prestígio” (CARVALHO et al. 2020, p. 

13). 

Superadas as dificuldades e concluído o ensino básico, é o momento de decidir qual 

caminho seguir. Para jovens vindos de famílias com baixa condição econômica, entrar na 

universidade não é o caminho “natural” (ZAGO, 2006), pois o comum seria trabalhar para 

ajudar no sustento da família. O relato de Lázaro, discente do curso de Letras, aponta que ele 

não pôde, pelo menos inicialmente, trilhar o caminho escolhido, já que, após terminar o ensino 

médio e conseguir uma vaga em uma universidade pública, as dificuldades financeiras não 

permitiram que continuasse estudando:  

 

Aos 21 anos de idade eu tive a oportunidade de passar, de conseguir uma vaga na 

UFRB de Cruz das Almas, no curso de Bacharelado Interdisciplinar, só que no mesmo 

período eu fui chamado para trabalhar na fábrica, e aí você, 21 anos, por causa da 

família, você opta em trabalhar, aí fui, trabalhei nove meses nessa fábrica, depois fui 

morar em Santo Antônio trabalhando em comércio (LÁZARO). 
 

Conceição, estudante de Química, diz que também demorou a entrar em uma 

universidade pública porque tinha que trabalhar. Carolina, por sua vez, conta que precisou 

trabalhar quando terminou o ensino médio, porém, não permitiu que assinassem sua carteira de 

trabalho, por medo de se sentir presa e impedida de seguir para o ensino superior. Maria vai 

além, pois ela não acreditava que poderia continuar estudando, assim, suas pretensões eram, 

simplesmente, trabalhar:  

 

Eu não tinha acesso a esse universo acadêmico, não tinha planos nenhum. Terminei o 

ensino médio, eu acho que eu fiquei uns 2 anos sem fazer nada, assim, só trabalhando. 
Buscava trabalho, mas não pensava em continuar o estudo. É, aí minha irmã, ela 

entrou na faculdade em 2016, ou foi antes, não lembro, e ela falava, não, você tem 

que estudar porque estudar é bom, você tem muitas oportunidades, aí ela me 

incentivava (MARIA). 

 

Apesar das dificuldades financeiras que obrigavam os estudantes entrevistados a 

trabalhar, e do ensino básico precário cursado, que dificultavam o acesso à universidade 

pública, os relatos destes estudantes demonstram a luta experienciada para o ingresso no ensino 

superior. Lázaro, por exemplo, diz que, mesmo trabalhando no comércio, em uma cidade 

distante da sua, continuava desejando adentrar no ensino superior: “morei quatro anos em Santo 

Antônio de Jesus e, nesses 4 anos, eu tentando ingressar na UFRB, né, em meio a processo do 

Sisu [Sistema de Seleção Unificada] e nunca tinha êxito”.  
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Outros estudantes relatam que, antes de ingressar na universidade pública para cursar a 

licenciatura, tentaram o ensino superior em universidades particulares:  

 

Aí eu comecei nas tentativas, primeiro eu entrei numa universidade EAD, a UNIFACS 

de Salvador. É, por conta da locomoção e dos problemas financeiros mesmo que a 

gente tem, por não ter condições de se sustentar na universidade, ainda mais fora da 
cidade, porque você tem que estar realizando trabalhos ali sempre, eu acabei 

desistindo (CAROLINA). 

 

Eu entrei na universidade particular aqui mesmo na região, é, só que eu tinha um 

desejo, né? Sempre quis estudar em uma universidade pública e presencial, a que eu 

fazia era semipresencial, à distância, uma vez na semana, então, eu fiquei um tempo 

fazendo Administração na particular (CONCEIÇÃO). 

 

As universidades particulares, muitas vezes, se tornam a grande esperança para a entrada 

no ensino superior. O ensino à distância, por exemplo, em que o estudante não precisa se 

deslocar para outras cidades, além de mensalidades com valores relativamente baixos, acabam 

atraindo estudantes que ainda não conseguiram vaga em uma instituição pública.    

Entretanto, de acordo com as narrativas dos estudantes entrevistados, estes desejavam 

ingressar em uma universidade pública federal, a ponto da escolha pelo curso ficar em segundo 

plano. De fato, na maioria das vezes, os estudantes tendem a escolher cursos que estão mais 

acessíveis, dada a realidade (CARVALHO et al. 2020; ARANHA; SOUZA, 2013), como a 

proximidade da sua residência com a universidade e cursos que, supostamente, lhe colocarão 

no mercado de trabalho com mais facilidade. Como afirmam Carvalho e colaboradores (2020), 

a escolha pela licenciatura não se dá por um desejo pessoal, mas, principalmente, pela 

possibilidade de ingresso. 

Nos relatos dos estudantes, fica evidente que o curso de licenciatura não era, para a 

maioria dos entrevistados, a primeira escolha, no entanto, era o caminho mais viável: “eu não 

queria ser professora não, eu tinha um sonho de fazer odontologia, ser professora aconteceu” 

(MARIA).  

 

Escolher a licenciatura não foi uma escolha livre, assim, digamos foi mais uma 
escolha, é..., principalmente pelos caminhos, foi uma escolha pelo lugar onde está 

localizado e financeiramente seria mais viável pra mim, que eu ia morar com meus 

pais, é...,  fora da cidade eu ia ter que trabalhar e estudar, então assim, está em cidade 

grande para fazer isso não ia ser fácil, então, de todo modo, é..., eu tentei olhar todos 

os pontos positivos de estudar aqui na cidade e, por coincidência, ser uma licenciatura 

(CAROLINA). 

 

Quando eu era mais novo, né, eu fazia teatro, aí eu dizia que eu queria fazer Artes 

Cênicas, só que, aí, com o passar do tempo você vai percebendo que Artes Cênicas 

não é uma área que vai lhe dar um dinheiro de imediato, e aí eu disse, não, vou ser 

professor de História, aí já começou a história da licenciatura entrar nos meus 
caminhos. Por um tempo eu coloquei para Cruz das Almas, para Biologia, que era um 
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curso à noite que eu poderia conciliar com o trabalho em Santo Antônio de Jesus. Aí 

já vem mais história de licenciatura e quando eu fui me matricular no Sisu eu disse, 

não, vou mudar, vou fazer Letras com Libras (LÁZARO).  

 

Eu não queria licenciatura, né, de início eu queria mesmo fazer bacharelado em 

Química, mas era muito difícil ir para outras cidades, né? Principalmente para essa 

questão financeira. Acho que o mais próximo que tinha o bacharelado era, se não me 

engano, era em Itabuna ou Vitória da Conquista, e aí, então, era muito mais difícil 

para mim ir para esses lugares, por questão de distância. O custo de vida era mais alto 

que Amargosa, então, o que chegava mais próximo do que eu queria era um curso de 
Amargosa, que era a Química, é licenciatura. Mas a Química era algo que eu também 

já queria cursar, então, por questões financeiras, por questões de deslocamento, de ser 

próxima onde eu moro, então, eu optei por fazer licenciatura (CONCEIÇÃO). 

 

Como nos estudos de Felicetti (2018), apesar de estarem em cursos que inicialmente não 

era o que realmente queriam, alguns estudantes relatam que, cursando os últimos semestres da 

graduação, conseguem dizer que se “encontraram” na licenciatura:  “[...] de certa forma, eu fui 

escolhido pela licenciatura, certo, não foi de cara assim, ai, eu vou ser professor de Língua 

Portuguesa. Não, não foi, mas eu vou te dizer que eu me encontrei dentro do curso enquanto 

um docente” (LÁZARO).  “Eu comecei a gostar, né, da licenciatura. Hoje eu tenho um carinho, 

assim, né, digamos que ainda não sei se quero ser realmente professora, mas eu já tenho um 

outro olhar, já me adapto mais a esta questão da licenciatura. Eu aprendi a gostar da área de 

ensino” (CONCEIÇÃO). 

Ainda que os estudantes entrevistados tenham relatado que, após ingressar na 

universidade, se identificaram com seus cursos, há chance destes estudantes não exercerem a 

docência, desviando-se para outras possibilidades profissionais. Como apontam os estudos de 

Bego e Ferrari (2018), uma grande parte dos estudantes de licenciatura estão desestimulados 

em atuar na educação básica, pelo baixo status sociocultural e por considerarem baixo o valor 

do piso salarial nacional. 

 

 

4.4.2 O primeiro contato com uma universidade pública: a representatividade 

 

Ao chegar na universidade, os estudantes entrevistados relataram que se depararam com 

uma realidade até então desconhecida para eles. Carolina narra o susto que teve ao atravessar 

os muros da universidade pela primeira vez:  “minha chegada na universidade foi um pouco 

assustadora, porque de fato é um outro lugar, uma outra experiência, chegar na universidade e 

encontrar aquelas paredes todas pintadas, aquilo pra mim foi um susto” (CAROLINA).  
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Maria, por sua vez, compara a universidade ao ensino médio, e diz que levou um tempo 

para se adaptar: “no início é algo totalmente diferente, né, do ensino médio. Você entrar no 

universo acadêmico é um mundo paralelo totalmente diferente, a gente fica esperando um sino, 

fica esperando várias coisas que tinha na escola e é totalmente diferente” (MARIA).  

Nota-se, nos relatos de Carolina e Maria, que os estudantes chegam ao ensino superior 

sem uma percepção do que é a universidade. Talvez, se a Educação Básica realizasse atividades 

de transição para o Ensino Superior, o momento de chegada à Universidade fosse menos 

traumático, podendo, inclusive, contribuir para aumentar o desejo de permanência na 

universidade.      

Ao relatarem o momento do primeiro contato com o ambiente universitário, questões 

que se referem à permanência simbólica (SANTOS, 2009) como: de representatividade e de 

identificação também são narradas pelos entrevistados. Conceição, por exemplo, relata que se 

surpreendeu com a quantidade de alunos negros nos corredores do CFP. Percebe-se, em sua 

fala, a satisfação de ter encontrado um ambiente familiar, que se identificava:  

 

Eu fiquei até surpresa, porque a quantidade de negros que tem no CFP é muito grande. 

Eu me senti bem representada, mais por parte dos alunos. Acho que no curso de 
Química é mais por conta dos alunos, muita gente negra, então, eu não tive dificuldade 

não, me senti bem apresentada, as pessoas são muito acolhedoras (CONCEIÇÃO). 

 

Carolina também expõe sua identificação com as pessoas que encontrou no CFP e 

comenta sobre a contribuição do ambiente para a permanecência na universidade: 

 

[...] encontrei muitas pessoas negras, encontrei muitas pessoas que dialogavam com a 
minha realidade, estavam mais próximas a mim do que em outras experiências que já 

tive. Então, ali, para cada canto que eu olhava, eu enxergava pessoas que estavam, é, 

não é padrão, mas dentro daquilo que eu me sentia confortável de estar, sabe? Eu tive 

identificação, que eu me identificava, é, com as pessoas, fui muito bem acolhida por 

todo mundo, [...] então, tudo isso foi muito significativo de cara e isso ajuda a gente a 

permanecer na universidade, a gente perceber que não está sozinho e se percebe que 

todo mundo ali, é, passa, muitas vezes, pelas mesmas experiências dentro da 

universidade, e então, nesse sentido, eu me senti representada, é, me senti bem 

(CAROLINA). 

 

No relato de Lázaro, é possível perceber o orgulho que ele tem em se assumir negro e 

valorizar as suas características físicas, encontrando na universidade um espaço de 

representatividade: 

 

Eu nunca tive dificuldade, assim, de me reconhecer enquanto negro e me adaptar nos 

espaços, é, por conta da minha raça, da minha cor. Eu sei que quem é mais retinto 

sofre muito mais, mas é a partir do convívio e a partir da autodeclaração que eu pude 

também me assumir um pouco, o cabelo, entender o quanto é importante você se 

assumir negro, é ..., deixar o cabelo black mesmo, se você quiser, é ..., colocar tranças 
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e se reconhecer diante das suas características, né, o nariz, a boca, essas coisas. Então, 

assim, a maioria das minhas colegas são negras também, já vinham com esse discurso 

né, da importância da representatividade. Isso é muito bacana quando você se 

reconhece, quando você tem pessoas que também lutam a sua luta, um pouco 

redundante, mas sim (LÁZARO). 

 

Ao narrar sobre a questão racial, Maria conta que se autodeclarou negra naturalmente, 

porque se identificou com as perguntas que constavam no documento para a realização da 

matrícula no SISU.  

 

É, assim, em relação de eu auto me declarar negra, né, já foi um passo assim, quando 

eu fui fazer a matrícula no Sisu, aí vem perguntando, né, como você se declara? Negro, 

é L2. O valor que recebe de salário? Essas coisas, né? E ali, nem sabia o que era aquilo, 

eu me selecionei porque realmente era aquilo, que eu faço parte daquele grupo, então, 

ali nem sabia de nada, que era um direito, que era cota, né? (MARIA). 

 

Assim, percebe-se o quanto é importante os aspectos simbólicos para a permanência no 

ensino superior (SANTOS, 2009). A representatividade e o sentimento de pertencimento, como 

foi relatado, contribui para tornar a permanência na universidade mais confortável, mais 

qualificada. A Universidade, um espaço que, ao longo da história do Brasil, foi ocupado por 

pessoas brancas e elitizadas, hoje pode se orgulhar de expressar a diversidade humana em seus 

corredores. 

A representatividade tem grande importância, não somente na universidade, mas em 

todos os espaços da sociedade. A representatividade e o sentimento de pertencimento se 

constituem como importantes ferramentas para a permanência universitária, uma permanência 

simbólica, mas a permanência material, por meio de auxílios pecuniários é igualmente 

importante. 

 

 

4.4.3 A importância da bolsa: “sem ela não permaneceria na universidade” 

 

Após, finalmente, conseguir ingressar em uma universidade pública, e passada a euforia 

dos primeiros dias de aulas, é o momento de pensar em como se manter na universidade: ajuda 

financeira da família, precisará trabalhar e estudar ou será necessário concorrer a uma bolsa 

para permanecer estudando. Ao analisar os discursos dos estudantes entrevistados, percebemos 

que o apoio da assistência estudantil é fundamental para que estes possam permanecer e, 

sobretudo, consigam concluir o curso.  
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Todos os entrevistados disseram que suas famílias não tinham condições financeiras 

para contribuir, por muito tempo, com as suas despesas, a exemplo do relato de Carolina: 

“minha mãe e, no caso, meu padrasto, recebem ali um único salário mínimo, então, tem a casa 

para sustentar, têm as contas para pagar, então, eu não sei se eles conseguiriam, [...] então, 

provavelmente eu não estaria na universidade, sinceramente” (CAROLINA).  

Estas despesas são ainda maiores quando se tratam de estudantes que moram em outras 

cidades ou na zona rural, pois, além da alimentação, necessitam pagar transporte ou o aluguel 

para moradia. Portanto, para estes estudantes, sem a assistência estudantil, certamente não 

dariam continuidade aos estudos universitários: “[...] eu acho que se não conseguisse a 

PROPAAE4, eu não sei se eu estaria lá até hoje” (CONCEIÇÃO). “[...] fundamental, né? Porque 

sem o apoio eu não sei se eu teria continuado a graduação não, então assim, foi extremamente 

fundamental” (MARIA). “Sem esse dinheiro, certamente, eu não estaria aqui, assim como 

muitos outros estudantes que não conseguiram a bolsa, certamente voltaram para as suas 

cidades e abandonaram o curso” (LÁZARO).  

Percebe-se que ao entrar na universidade, mesmo os estudantes com vulnerabilidade 

socioeconomicamente, não é disponibilizado o auxílio pecuniário de imediato. O processo 

seletivo para inserção de estudantes no Programa de Permanência perdura entre dois e três 

meses devido aos processos burocráticos existentes. Portanto, o discente terá que se manter 

financeiramente por conta própria durante este período. Para quem não consegue aprovação 

logo nos primeiros semestres letivos, pois a demanda é sempre maior que a oferta, precisará 

concorrer novamente nos próximos. Isso, pode ser decisivo para que o estudante possa 

continuar ou não estudando.   

Apenas uma das estudantes entrevistadas relata ter conseguido o auxílio pecuniário da 

Universidade no primeiro semestre, e expõem o alívio que sentiu em saber que seria 

contemplada. Segundo a discente, a renda da sua família era incerta e, se não fosse contemplada 

neste semestre, seu receio era chegar o momento de ter que desistir do curso, como descreve: 

  

Consegui no primeiro semestre. Então, aquilo ali foi o meu alívio de dizer assim, poxa, 
agora sim eu posso continuar! Eu pensei que eu não ia conseguir porque até os 

primeiros meses estava legal, meu pai trabalhava e tal, mas era muito, muito mais 

difícil, porque você depender da agricultura é dessa forma, como você tem, também 

tem mês que você não tem, pois você depende da plantação, sabe? (ÂNGELA). 

 

                                                
4 Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, setor responsável pela política de assistência 

estudantil da UFRB. 
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Outros estudantes só conseguiram ingressar no programa de permanência da UFRB após 

alguns semestres. Há estudantes que desconhecem a existência do programa para a 

permanência, como relata uma das estudantes, a discente informa que o principal motivo para 

não solicitar o auxílio no primeiro semestre foi a falta de informação: “[...] às vezes, tem 

algumas informações da faculdade que a gente acaba não tendo acesso, não sabendo, e eu não 

sabia” (MARIA).  

Mesmo conhecendo as ações da assistência estudantil, nem sempre os estudantes 

conseguem uma bolsa para a permanência no primeiro semestre, como descrevemos antes. Este 

foi o caso de Conceição, que relata ter conseguido o apoio da assistência estudantil apenas no 

terceiro semestre, o que a fez passar, financeiramente, por momentos difíceis:  

 

Teve um período, acho que foram os 2 primeiros semestres, que eu não era bolsista 

da PROPAAE ainda, não tinha auxílio, eu tentei a primeira vez e não consegui, então, 
foi o período mais difícil porque eu pagava aluguel e alimentação, é, internet, essas 

coisas, né, que a gente tem que, quando a gente sai da nossa casa e vai morar em outra 

cidade. Então, antes da PROPAAE foi um período muito difícil de adaptação 

financeira. A minha irmã que trabalhava na época, e então ela ajudava bastante nas 

contas e também com o benefício da minha mãe, do Bolsa Família, que era a única 

renda que a gente tinha era essa (CONCEIÇÃO). 

 

Ao longo das narrativas, os estudantes entrevistados demonstram empatia com os 

colegas mais necessitados e senso de coletividade. Lázaro e Carolina, por exemplo, relatam que 

optaram em participar da seleção para o apoio da assistência estudantil somente alguns 

semestres após a entrada na universidade, quando não tinham mais outra alternativa para a sua 

manutenção no espaço acadêmico: “enquanto eu estava recebendo o seguro desemprego, eu 

falei, não vou pedir não, porque estou recebendo o seguro, não é justo com quem não tem 

nenhum tipo de renda, e aí, eu aguardei terminar o seguro desemprego, e aí, só depois eu 

solicitei o auxílio” (LÁZARO).  

 

Eu consegui a bolsa no terceiro para quarto semestre, porque na época eu estava 

trabalhando, é..., dois dias na semana no período da tarde. Então assim, a minha renda 
era de R$ 200 reais, então, teve seleção antes, só que eu não participei porque eu 

achava que ganhar R$ 200 reais, é ..., já seria muito para mim, enquanto tinha gente 

que não estava ganhando nada, então, eu optei por não participar das seleções 

anteriores (CAROLINA). 

  

Chama a atenção, nos relatos desses estudantes, o senso de justiça e solidariedade com 

os outros colegas, ao terem conhecimento de que não há auxílio para todos. Em se tratando do 

perfil socioeconômico dos estudantes das licenciaturas (RISTOFF, 2014), a demanda é, de fato, 

sempre maior que a oferta. O ideal seria que todos que necessitassem do auxílio pudessem ser 
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contemplados, e logo no primeiro semestre de curso. No entanto, o que ocorre é uma focalização 

do alcance dessa política (RÊGO; BENEVIDES, 2019). 

Sem dúvida, a assistência estudantil tem grande importância para os estudantes na 

graduação, e estes fazem uso da bolsa recebida de diferentes maneiras, nem sempre associadas 

ao tipo de auxílio recebido, mas todas fundamentais para sua permanência, conforme relatam 

Conceição e Maria: “a PROPAAE, ela teve esse papel mesmo de me fazer permanecer na 

universidade, porque eu pago aluguel, pago água, eu pago luz é com esse dinheiro [...]” 

(CONCEIÇÃO). “O auxílio transporte, né, quando a gente recebe o auxílio transporte é uma 

segurança, [...] que às vezes aquele dinheiro não é só para pagar o transporte, a gente acaba 

usando em outras coisas, fazendo outras coisas também” (MARIA).  

Os estudantes utilizam a bolsa recebida para diferentes fins, todos necessários à sua 

permanência na universidade. Entretanto, nem sempre a bolsa recebida é suficiente para custear 

as necessidades dos estudantes, obrigando-os a complementar a renda:   

 

[...] por mais que tenha esse auxílio, a gente precisa também fazer uns corre para 

poder, digamos, que aumentar um pouquinho, né? Porque assim, como minha 

realidade, o meu aluguel é R$ 350 reais, eu recebo um auxílio de R$ 330, então, 

querendo ou não, eu fico com um saldo devedor aí, porque aí vem a água, luz, uma 

alimentação. Então assim, querendo ou não, a gente precisa correr atrás do valor que 

nos é restante, que fica faltando. Mas com o valor que a gente recebe já é algo muito 

positivo e já ajuda muito, muito (LAZÁRO). 

 

Casos como o de Lázaro em que o auxílio recebido não é suficiente para cobrir uma 

despesa básica, pode dificultar a vivência no espaço acadêmico e até mesmo a permanência 

estudantil. Questões como esta revelam que a permanência estudantil precisa ser discutida não 

apenas entre os membros da Instituição, mas também pelos mais interessados, os estudantes. 

Pois, é preciso ouvir os discentes periodicamente, isso permitirá a adequação dos auxílios de 

acordo com a realidade de cada estudante. 

Segundo a OCDE (2021), alunos de origens menos privilegiadas, que ingressam em 

cursos superiores, na maioria das vezes, recebem apoio financeiro e acadêmico inadequado, 

isto é, não obtém o apoio condizente com as suas necessidades. De acordo com a OCDE, 

 

Garantir que todos os alunos recebam o apoio de que precisam pode não apenas ajudá-

los a aproveitar ao máximo sua experiência universitária, adquirindo habilidades e 

conhecimentos avançados que irão impulsionar suas vidas pessoais e profissionais, 
mas também pode ajudar a reduzir a evasão e o tempo de conclusão no sistema 

educacional como um todo (OCDE, 2021, p. 86). 

 

 Para que a instituição proporcione o apoio adequado é necessário ouvir os estudantes, 

identificar as dificuldades que possam impactar na sua vida acadêmica.   Contudo, os estudantes 
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entrevistados relatam que nunca foram convidados pela instituição para discutir sobre a 

permanência na universidade. Lázaro, por exemplo, se mostrou surpreso com o e-mail recebido, 

convidando-o para participar desta pesquisa, pois, segundo ele, desde que entrou na 

universidade, em 2017, nunca conversou sobre permanência com ninguém. “[...] eu fiquei 

surpreso quando eu recebi seu e-mail, é que é uma das cláusulas que a gente lê na hora do 

contrato, né, de que a gente tem que estar disponível para quando a UFRB solicitar para cursos, 

reuniões e nunca houve, nunca houve essa chamada (LÁZARO).  

Conceição e Maria compartilham do mesmo sentimento de Lázaro e explicam que, 

individualmente, nunca foram convidadas a discutir permanência, porém, reconhecem que a 

universidade discutiu o tema em alguns eventos esporadicamente realizados: “Assim, 

individualmente não, mas teve momentos em que a PROPAAE realizava debates [...], mas acho 

que era um evento que a PROPAAE sempre fazia e aí mandava e-mail convidando” 

(CONCEIÇÃO). “Quando tem evento né, na faculdade sempre falam, eu já fui para um evento 

que falavam sobre permanência” (MARIA). 

As demandas poderiam ser melhor resolvidas caso a instituição se comprometesse em 

ouvir o discente, mas segundo os próprios estudantes, isso parece não acontecer na instituição 

pesquisada. A realização de eventos esporadicamente que tratam do tema não são suficientes 

para que se promova uma permanência qualificada através do apoio adequado, pois, muitas 

vezes esse apoio precisa ir além do auxílio financeiro.  

. 

 

4.4.4 A assistência estudantil além dos auxílios financeiros 

 

Manter-se financeiramente na universidade é a primeira preocupação do estudante de 

camada popular que consegue ingressar em um curso de graduação. Conseguir suprir suas 

necessidades básicas, como alimentação, moradia e transporte, é fundamental para a sua 

permanência no espaço acadêmico (SALDANHA; CASTRO, 2021; GANAM; PINEZI, 2021). 

No entanto, esta não é a única dificuldade enfrentada por estes jovens, já que a permanência na 

universidade não está relacionada apenas à questão financeira, mas também a fatores simbólicos 

(SANTOS, 2009; MATTOS; FERNANDES, 2019). 

Como explica Santos (2009), a permanência na universidade se dá de duas formas: a 

permanência material, isto é, as condições financeiras que permitem a subsistência dos 

estudantes, e a permanência simbólica que, de acordo com a autora, diz respeito à necessidade 
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de o acolhimento do estudante no ambiente universitário, garantindo, dessa forma, o apoio 

pedagógico, a valorização do estudante e o desenvolvimento dos sentimentos de 

reconhecimento e pertencimento à instituição. 

Podemos constatar nos relatos dos estudantes entrevistados que, além do auxílio 

pecuniário disponibilizado pela instituição, outras ações também contribuem para que a sua 

permanência na universidade seja viabilizada.  Citamos, como exemplo, o apoio psicológico, 

mencionado nas narrativas da maioria dos estudantes entrevistados. 

Uma das estudantes fala das “demandas excessivas” de estudos imposta pela 

universidade. Segundo a discente, o apoio psicológico se faz muito importante neste momento:  

“[...] a gente percebe que a carga que é colocada em cima da gente não é pouco, então assim, o 

psicológico começa a ficar abalado” (CAROLINA).  

A estudante comenta, ainda, que a Universidade não consegue atender toda a demanda 

e, segundo ela, com a pandemia da Covid-19, ficou ainda mais difícil conseguir atendimento: 

“[...] com a pandemia, piorou muito isso, então assim, se era escasso o atendimento psicológico 

no presencial, no virtual, pelo menos pela minha experiência, não tem, não acontece, não 

ocorre” (CAROLINA). 

Outra estudante diz que teve uma crise de ansiedade, e que esta crise atrapalhou seus 

estudos e sua qualidade de vida. Segundo a discente, o auxílio psicológico foi fundamental:  

 

Foi demais, foi fundamental, é ..., eu estava com uma ansiedade que ela já estava bem 
avançada, assim, eu não sabia na verdade o que era, né? Fui na internet, li que os 

sintomas que eu estava batia com ansiedade e aí, quando comecei a ter as consultas 

com a psicóloga, realmente, era ansiedade. Você acha que é uma coisinha ali leve, 

quando você vê, vai tomando uma dimensão enorme e assim, eu acho que se não 

tivesse tido a consulta com a psicóloga eu hoje estaria ..., ainda estou com ansiedade, 

estou, mas hoje já consigo lidar melhor com ela, então, se eu não tivesse o auxílio que 

eu tive, poderia estar pior (MARIA). 

 

Ângela relata que o apoio psicológico também foi importante para a sua trajetória na 

universidade. A estudante disse que solicitou o apoio psicológico apenas no sétimo semestre, e 

que se tivesse esse atendimento no início do curso, talvez sua trajetória tivesse sido muito mais 

fácil: “[...] quando eu tive esse acompanhamento psicológico, foi muito bom, foi excelente pro 

meu desenvolvimento, sabe, intelectual, meu desenvolvimento pessoal, de dar aquele empurrão 

do que está na minha frente, aquela coragem, sabe? ” (ÂNGELA). 

Nota-se que, nos relatos, as estudantes explicam que a ansiedade vivenciada deveu-se 

ao excesso de demandas impostas pela instituição. No entanto, essas dificuldades, até certo 

ponto, podem ser também de ordem pedagógica, já que estas estudantes são oriundas de escolas 
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públicas e podem não ter tido um ensino básico de qualidade, refletindo, de certa forma, no seu 

rendimento acadêmico no ensino superior. Assim, as estudantes buscaram atendimento 

psicológico, mas suas dificuldades também podem ter sido de ordem pedagógica.  

 A questão econômica é, de fato, a primeira preocupação dos estudantes e, na maioria 

das vezes, de suas famílias também. No entanto, a permanência na universidade não passa 

exclusivamente pelo auxílio financeiro (SANTOS, 2009). Outras formas de permanência são 

igualmente importantes, como, por exemplo, os atendimentos psicológico e pedagógico, 

relatados pelas estudantes entrevistadas. Para Mattos e Fernandes (2019, p. 171), “[...] o apoio 

institucional na permanência tem se destacado na esfera econômica, mas com pouca 

contribuição na dimensão pedagógica e cultural, o que favorece que os estudantes desenvolvam 

estratégias individuais e sem a colaboração da instituição”. 

 

 

4.4.5 Perspectivas futuras: “quero continuar estudando” 

 

Ao falarem sobre o que pensam em fazer após concluírem a graduação, os futuros 

licenciados entrevistados são unânimes em afirmar que têm interesse em continuar estudando. 

Eles pretendem prosseguir se qualificando e acessando maiores níveis de conhecimento: “eu 

quero seguir, que é fazer a pós-graduação, entrar na parte de saúde coletiva, tentar o mestrado 

(ÂNGELA). Lázaro apresenta uma narrativa nessa mesma perspectiva: 

 

Tem alguns anseios, né, no meu coração, de buscar realmente continuar pesquisando, 

é, nas áreas da literatura e também nas temáticas LGBTQIA+ e nas questões raciais. 

Então, tem muita coisa ainda para se discutir, muita coisa para aprender. Então, é um 

ciclo que a gente nunca para, por mais que eu, a gente chegue no doutorado, a gente 

nunca para. O meu sonho é sempre esse, sempre é avançar, porque a gente nunca quer 

ficar na zona de conforto (LÁZARO). 

 

Nota-se ainda que, para alguns discentes, o desejo de continuar estudando se configura 

como uma espécie de fuga para não exercer a docência, pelo menos de imediato, visto que 

afirmam não se identificar com a carreira docente. Conceição, por exemplo, diz o seguinte: “eu 

quero fazer um mestrado, né, porque, como eu falei, eu não sei se eu quero ir pra sala de aula”.  

Carolina diz querer ser pesquisadora da educação, porém, demonstra suas inquietações 

com a possibilidade de “ter que ir para a sala de aula”:   

 

Aquilo que eu quero, terminando a graduação é já iniciar um projeto aí de mestrado, 

encarar o mestrado, encarar o doutorado aí realmente, porque pelo menos, é, agora no 
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básico, né? Bem, entre aspas, o meu curso me dá uma única direção que é a escola, 

ne? É, e sobretudo a educação infantil, ensino fundamental, são áreas que eu não me 

identifico, são áreas que eu não pretendo seguir. Então, assim, pro meu futuro, 

utopicamente falando, é o mestrado e o doutorado. Eu quero ser pesquisadora da 

educação e a realidade, assim, eu não sei muito, eu acho que a realidade é encarar 

aquilo que eu não me identifico que é a sala de aula, é, o que está próximo de mim, 

querendo ou não, e também no mercado de trabalho mesmo, trabalho em geral 

(CAROLINA). 

 

A carreira docente não tem despertado o interesse de muitos estudantes que concluem a 

graduação. Alguns relataram a falta de identificação com a docência, visto que a licenciatura 

não era a sua primeira opção no momento de escolha do curso de graduação, no entanto, estudos 

revelam que, além disso, outros fatores são fundamentais para que a sala de aula não seja 

atrativa para os licenciandos, como a baixa valorização da carreira docente, o excesso de 

atribuições e os baixos salários (TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010; ARANHA; SOUZA, 

2013).  

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, discutimos sobre o papel da assistência estudantil na trajetória de 

estudantes negros em cursos de licenciaturas. Como objetivo principal, buscamos analisar as 

condições para a permanência, em cursos de licenciaturas, de discentes autodeclarados pretos e 

pardos, integrantes de um programa de permanência estudantil. Para isso, utilizamos entrevistas 

narrativas com o intuito de entender e analisar as trajetórias acadêmicas destes estudantes, desde 

o ensino básico, passando pela busca de permanência no ensino superior e suas perspectivas 

futuras após conclusão do curso.       

Ao analisar suas trajetórias escolares, percebemos que todos os discentes entrevistados 

eram provenientes de escolas públicas e a maioria relatou dificuldades durante o percurso 

escolar desde os primeiros anos de estudos. Nesse sentido, destacam-se as dificuldades 

enfrentadas por estudantes oriundos de zona rural que necessitavam de transporte para se 

deslocar até o centro da cidade, onde estavam situadas as escolas. Outra dificuldade exposta foi 

a desmotivação associada ao ensino básico público, de acordo ao relato de uma das discentes 

entrevistadas, um ensino fragmentado onde se estuda apenas por obrigação, apenas para 

concluir. Contudo, a principal razão para continuarem estudando, segundo os discentes, foi o 

apoio disponibilizado por suas famílias.  
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Para a maioria dos entrevistados, a licenciatura não era a primeira opção no momento 

de escolha do curso de graduação. Eles optaram pelo caminho que se mostrou mais viável, ou 

único caminho possível. Fatores como distância do núcleo familiar, custo de vida fora da sua 

região, acesso mais fácil à universidade e a preocupação com o retorno financeiro foram citados 

como critérios para a escolha do curso de formação de professores. Estes estudantes relataram 

quererem continuar estudando após a conclusão da graduação, pois almejam o mestrado e o 

doutorado. Desse modo, afirmam que não pretendem, pelo menos de imediato, exercer a 

docência no ensino básico. 

Os resultados deste estudo evidenciam que a assistência estudantil é indispensável para 

a permanência na universidade e a continuidade dos estudos. Além dos auxílios pecuniários, o 

auxílio psicológico foi fundamental para a maioria dos discentes, pois descrevem ansiedade 

com as demandas excessivas de estudos. Os estudantes também relataram as dificuldades 

enfrentadas para conseguir ingressar no programa de permanência do Centro de Ensino 

pesquisado, entre elas, a falta de informação quanto ao processo para concorrer ao auxílio e o 

excesso de demandas por bolsas de estudos, não conseguindo contemplar todos que necessitam. 

É relevante fazer referência à importância da assistência estudantil para que os 

estudantes pudessem cursar o ensino superior. Mesmo em cursos considerados de baixo 

prestígio, cursos que, a princípio, não eram o que pretendiam, sem o apoio da política de 

permanência da instituição, estes discentes teriam abandonado ou simplesmente nem cogitado 

entrar na universidade.  

Para finalizar, destacamos o apoio da assistência estudantil na forma de auxílios 

pecuniários, os quais contribuem para suprir as necessidades básicas do estudante, como 

alimentação, transporte e moradia, denominadas por Santos (2009) como Permanência 

Material. No entanto, chamamos atenção também para a Permanência Simbólica (SANTOS, 

2009), a exemplo de atendimentos psicológico e pedagógico, os quais se fazem indispensáveis 

para que o estudante possa permanecer com qualidade no ambiente universitário.  

Os participantes evidenciaram que, ao chegar na universidade, se identificaram com as 

pessoas e com o ambiente universitário, pois se sentiram representados, já que a maioria dos 

estudantes, assim como os discentes entrevistados, eram negros. A identificação e a 

representatividade, como citados pelos discentes, também são muito importantes na promoção 

da permanência com qualidade dos estudantes. 

Por outro lado, constatou-se que a instituição não discute a permanência com os 

discentes, o que pode resultar na distribuição de auxílios inadequados, dificultando a 
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permanência destes e podendo afetar sua vivência no ambiente acadêmico ou contribuindo até 

mesmo para a evasão.   
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CAPÍTULO 4 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A assistência estudantil se constitui como uma importante ferramenta no combate às 

desigualdades através da educação. Em instituições com cursos destinados à formação docente, 

onde a maioria dos estudantes são de escolas públicas e vêm de famílias com baixa renda 

(RISTOFF, 2014), moradoras do interior do Nordeste do Brasil, esta ferramenta torna-se 

indispensável para a permanência estudantil e, consequentemente, para a conclusão do curso, 

promovendo a igualdade de oportunidades entre os estudantes.   

Nesse sentido, o objetivo principal desse estudo consistiu em analisar como as práticas 

de assistência estudantil do Centro de Formação de Professores da UFRB têm contribuído para 

a permanência dos estudantes no contexto da formação de professores. Para tanto, em um 

primeiro momento, buscamos, através de uma análise documental, identificar e analisar de que 

forma a UFRB promove a assistência ao estudante no Centro de Formação de Professores. 

Posteriormente, por meio de entrevistas narrativas com estudantes beneficiados com a 

assistência estudantil, analisamos as condições para a permanência de discentes autodeclarados 

pretos e pardos em cursos de licenciaturas, tendo como referência os cursos do Centro de 

Formação de Professores da UFRB. 

Inicialmente, o intuito foi entender como a instituição lida com a permanência estudantil 

para os discentes de licenciaturas, frente às necessidades materiais e simbólicas que recaem 

sobre este público. Identificamos, portanto, que a UFRB, desde a sua criação, dispõe de uma 

Pró-Reitoria destinada à promoção da política de assistência estudantil. No CFP, lócus do nosso 

estudo, há uma equipe multidisciplinar que busca promover a permanência dos estudantes desde 

os primeiros dias de aulas.  

No decorrer da pesquisa, percebemos que a política de assistência estudantil no CFP 

está de acordo com o PNAES, programa que define as áreas a serem contempladas com os 

auxílios. Através de editais disponibilizados todo início de semestre, a instituição promove a 

inclusão de estudantes vulneráveis economicamente nos programas de permanência que, por 

sua vez, ofertam vagas para diversas modalidades de auxílios, buscando atingir as mais variadas 

necessidades dos estudantes.  
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Em se tratando de um público com diferentes necessidades, é importante dispor de 

opções de auxílios que cubram uma maior área de atuação, como por exemplo, moradia 

estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, apoio pedagógico, dentre outras. No 

entanto, percebemos também que, apesar da variedade de auxílios, o programa de permanência 

do Centro atinge apenas uma pequena parcela dos estudantes deste campus, isto é, 6,65% dos 

discentes matriculados são contemplados. A provável explicação para esse baixo número de 

estudantes contemplados é a falta de recursos financeiros da universidade, principalmente nos 

últimos anos, devido aos cortes nos recursos da educação impostos pelo Governo Federal.   

Identificamos, ainda, a falta de um restaurante universitário no centro pesquisado, o que 

faz com que a instituição transfira a responsabilidade da alimentação para os discentes, através 

da oferta de auxílios pecuniários. O investimento em um restaurante universitário seria de 

extrema importância pois, além de atender grande parte da comunidade acadêmica, 

proporcionaria uma alimentação saudável para os estudantes vulneráveis economicamente. 

A assistência estudantil é promovida, também, para além dos auxílios pecuniários. O 

Centro de Ensino conta com profissionais qualificados para atendimentos de psicologia, 

pedagogia e assistência social. Dessa forma, busca-se uma permanência com qualidade, por 

meio de fatores simbólicos. A assistência também se dá por intermédio de ações afirmativas, 

com a realização de eventos que têm como intuito abordar questões como o pertencimento, a 

representatividade e a identidade dos estudantes pretos e pardos.  

Vale ressaltar também as ações implementadas para os discentes do CFP a partir do 

início do ano de 2020, com a suspensão das aulas presenciais devido ao isolamento social 

imposto pela pandemia da Covid-19. Destacamos, entre as ações realizadas, a implantação de 

medidas para que os discentes pudessem participar das aulas remotas, devido aos prejuízos 

causados aos estudantes pela falta de equipamentos e dificuldades de acesso às plataformas 

digitais por estes. 

Através da análise das trajetórias escolares dos estudantes, buscamos entender sua 

caminhada, desde os primeiros anos de estudos, sua chegada ao ensino superior e a importância 

da assistência estudantil para que continuassem estudando até o final da graduação.   

A análise das trajetórias escolares dos estudantes entrevistados evidencia que todos 

sempre estudaram em escolas públicas. Apesar das dificuldades relatadas, o apoio de suas 

famílias foi a principal razão para que pudessem continuar com os estudos iniciais, realizados 

na Educação Básica. Para a maioria dos estudantes, a escolha pelo curso de licenciatura não foi 

por opção, mas pela possibilidade de ingresso. A proximidade da sua residência com a 
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universidade e cursos que, supostamente, lhe colocarão no mercado de trabalho com mais 

facilidade foram alguns dos critérios descritos pelos entrevistados.   

Os estudantes relataram que, ao ingressarem na universidade, o apoio da assistência 

estudantil foi fundamental para as suas permanências.  Sem os auxílios disponibilizados pelo 

programa de permanência não conseguiriam continuar estudando. Nesse sentido, destacamos 

os auxílios pecuniários, indispensáveis para suprir suas necessidades básicas imediatas, como 

alimentação, moradia e transporte. Porém, auxílios em forma de atendimentos psicológico e 

pedagógico são, de igual maneira, fundamentais, pois, contribuem com a permanência 

simbólica. Além disso, os discentes citaram a identificação com a comunidade acadêmica e a 

representatividade no espaço acadêmico como fatores importantes para uma permanência de 

qualidade. 

Como visto ao longo deste trabalho, a política pública destinada ao ingresso no ensino 

superior público constitui-se uma forma de enfrentamento das desigualdades. No entanto, 

entendemos que apenas a promoção do acesso não garante a inclusão, sendo preciso garantir 

também que estes estudantes permaneçam estudando. Assim, a assistência estudantil se faz 

indispensável para que os estudantes tenham a chance de continuar os estudos e, 

consequentemente, de concluir seu curso.    

Procuramos, neste estudo, entender e analisar a prática da política de assistência 

estudantil implementada no CFP e, por outro lado, analisar esta política do ponto de vista de 

quem realmente necessita do apoio da assistência estudantil, os discentes. O intuito, portanto, 

era entender a assistência estudantil sob a perspectiva tanto da Instituição quanto dos estudantes.   

Logo, identificamos que a política de permanência da instituição está, de certa forma, 

consolidada, com uma Pró-reitoria destinada para este fim, a qual possui uma equipe 

multidisciplinar em seu Centro de ensino, com um programa que disponibiliza auxílios aos 

estudantes todo início de semestre letivo. Em contra partida, identificamos que a Instituição 

atende, apenas, a uma pequena parcela de estudantes, um número muito reduzido em se tratando 

do perfil dos discentes das licenciaturas. Para os discentes, a assistência estudantil se faz 

indispensável para que tenham a chance de continuar os estudos e, consequentemente, concluir 

seu curso, já que suas famílias não conseguem mantê-los na universidade por muito tempo, por 

falta de recursos financeiros. 

Esta pesquisa não se encerra aqui, pois novos estudos se fazem necessários. Aprofundar 

estudos sobre os motivos que levam a instituição a não conseguir contemplar a assistência 

estudantil em número pertinente de estudantes, assim como levantar indicadores e analisar a 
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razão para a evasão dos discentes de licenciaturas são algumas das questões que surgem para 

novas pesquisas. 
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APÊNDICE 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

Programa de Pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade 

Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina – CEP 40.170-115, Salvador, Bahia 

(71) 3283-6790 eisu@ufba.br | www.eisu.ihac.ufba.br. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Tema da Pesquisa: A Assistência Estudantil como Política Pública no Centro de Formação 

de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Pesquisador responsável: Virgílio Rodrigues dos Santos 

Professora Orientadora: Patrícia Petitinga Silva 

Instituição: Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC), UFBA 

Telefone: (75) 99117 – 8315 - Email: virgiliosantos120@gmail.com 

 

 

Prezado(a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa de forma totalmente voluntária. 

Antes de concordar em participar e responder às perguntas, é muito importante que você 

compreenda as informações contidas neste documento. Os pesquisadores deverão responder 

a todas as suas dúvidas antes de você se decidir a participar, lhe dando o direito de desistir a 

qualquer momento de participar desta pesquisa sem nenhuma penalidade ou perda de 

benefícios aos quais tenha direito. 

 

Objetivo do Estudo: Analisar como as práticas de assistência estudantil do Centro de 

Formação de Professores da UFRB têm contribuído para a permanência dos estudantes no 

contexto da formação de professores 

 

Procedimentos: A sua participação consistirá com entrevista a ser realizada via software de 

áudio e vídeo pertinentes à sua utilização (sugeridos Zoom, Whatsapp ou Google Meet), com 

data a ser agendada formalmente através de contato via e-mail. As entrevistas serão gravadas 

e transcritas posteriormente. 

 

Riscos: Por tratar-se de uma entrevista virtual, entendemos que poderá ocorrer alguns danos 

ou riscos, a saber: possibilidade de desconforto com o método de entrevista, medo, estresse, 

cansaço ao responder às perguntas, alterações de comportamento durante o procedimento. 

Para tal serão adotadas como medidas, providências e cautelas frente aos riscos ou danos: a 

garantia de um momento e local adequado à necessidade do entrevistado a fim de minimizar 

os desconfortos; a garantia de acesso aos resultados individuais e coletivos; atenção aos sinais 

verbais e não verbais de desconforto para interromper a entrevista caso necessário; assegurar 

a confidencialidade e a privacidade, a proteção de imagem e não estigmatização, garantindo 

a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive 

em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico – financeiro; a garantia de que o estudo 

será suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou danos à saúde do sujeito participante 

da pesquisa. 

mailto:eisu@ufba.br
http://www.eisu.ihac.ufba.br/
mailto:virgiliosantos120@gmail.com
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Benefícios: Em relação aos benefícios da pesquisa, este estudo possibilita gerar informações 

que possam colaborar com a ampliação e consolidação de políticas públicas que sejam 

pertinentes no combate às desigualdades sociais, raciais e regionais através da Educação 

Superior. Poderá também possibilitar legitimidade perante o poder público e melhorias na 

execução das políticas de permanência estudantil. Além disso, proporcionar maior eficiência 

na aplicação dos recursos disponibilizados pelo Estado. 

 

Acompanhamento e assistência: O pesquisador estará acompanhando a entrevista e poderá 

responder às suas eventuais perguntas a qualquer momento. É garantido a você tomar 

conhecimento e obter informações, a qualquer tempo, dos procedimentos e métodos 

utilizados neste estudo, bem como os resultados parciais e finais da pesquisa. 

 

Sigilo: Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, 

atendendo a legislação brasileira (Resolução N° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), 

utilizando as informações somente para fins acadêmicos e científicos. Os participantes da 

pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta 

pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

 

Indenização e ressarcimento: É garantida indenização em caso de danos, comprovadamente 

decorrentes da sua participação na pesquisa, por meio de decisão judicial ou extrajudicial. 

Não há qualquer valor econômico, a receber ou a pagar, pela sua participação. 

 

Em caso de dúvida, o(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (CEPEE/UFBA), que 

está localizado a Rua Augusto Viana, s/n – Campus do Canela – Salvador – Bahia – Brasil, 

telefone: (71) 3283-7615. E-mail: cepee.ufba@ufba.br. O Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) busca defender os interesses dos participantes da pesquisa. O CEP é responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

Este documento será assinado digitalmente em duas vias originais, rubricadas em todas as 

suas páginas, as quais serão assinadas, sendo que você receberá uma via deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, com rubrica em todas as páginas e assinatura na página 

final. 

 

Ciência e de acordo do participante da pesquisa 

 

Ciente  e  de  acordo  com  o  que  foi  anteriormente  exposto  pelo(a)  pesquisador(a),  eu  

  ,

 RG: 

  , estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando este 

consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 
 

 

Amargosa  /  /   

 

Assinatura do participante da pesquisa ou representante legal 
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Ciência de acordo do pesquisador responsável 

 

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na 

elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa, exclusivamente para 

as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo 

participante. 
 

 

 

                                                             
 

Virgílio Rodrigues dos Santos 
Pesquisador 
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