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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os dados de 
alunos da Universidade Estadual do Ceará - UECE, que foram 
selecionados para o Programa de Bolsas de Estudo e 
Permanência Universitária em 2014. A ênfase será dada em 
questões de gênero, pertença étnico-racial, condições 
socioeconômicas e do tipo do escola que concluíram o ensino 
médio. Os dados foram coletados por meio do formulário de 
inscrição preenchido por cada candidato, sendo analisados 
para delinear um diagnóstico das categorias mencionadas 
anteriormente. 
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ABSTRACT 
 
This work aims to present the data of students of the State 
University of Ceará - UECE who were awarded with the 
Scholarship Program and University Residence in 2014. The 
emphasis will be given in gender issues, racial-ethnic group, 
socioeconomic conditions and the type the school that 
completed high school. The data were collected through the 
registration form completed by each candidate and analyzed 
the objective aims to delineating a diagnosis of the categories 
previously mentioned. 
 
Keywords: Student Policy. Socioeconomic Diagnosis. College 
Education. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre a política de educação brasileira é complexo, principalmente, 

quando se refere ao nível superior com ênfase no acesso e permanência dos (as) 

estudantes que anseiam por uma cadeira nas salas de aulas das Universidades Públicas. 

Para tanto, as instituições educacionais públicas, pelo fato de serem mantidas com recursos 

arrecadados de todos os cidadãos, devem ir além do seu papel tradicional de disseminar 

conhecimentos que envolvam o processo de ensino e aprendizagem. 

A responsabilidade social das Universidades tem o dever de conduzir a 

educação associada aos processos socioculturais com uma visão interdiciplinar do saber, 

buscando o atendimento das demandas evidenciadas pelo contexto societário ao qual ela 

está inserida na perspectiva da efetivação de direitos sociais. Percebe-se então o anseio de 

criar estratégias eficazes para que o estudante possa permanecer durante o processo de 

formação acadêmico-profissional, sendo dessa forma implantadas as políticas de 

assistência estudantil. 

Neste aspecto, apresentamos ao longo deste estudo o contexto que surgiu a 

política de assistência estudantil no Brasil, delineando os marcos históricos, políticos e 

legais. Por seguinte, dispomos uma breve análise de dados dos estudantes contemplados 

em 2014, com o Programa de Bolsas de Estudos e Permanência Universitária da 

Universidade Estadual do Ceará - UECE. Ressaltamos, então os aspectos 

socioeconômicos, juntamente com gênero, pertença étnico-racial e tipos de escolas onde 

concluíram o ensino médio.   

 

2 O TRASNCORRER HISTÓRICO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO 

BRASIL 

 

A construção da política de assistência estudantil no Brasil teve um caráter 

pontual e com poucos recursos, pode-se constatar tal afirmação na trajetória histórica da 

política iniciada em 1920, com emersão do movimento da Escola Nova que, visava uma 

pedagogia comunitária, com ênfase socializadora, objetivando o combate ás desigualdades 

sociais (SIRCILLI, 2005). 

Em 1930, lutas e mobilizações sociais no governo de Getúlio Vargas, por meio 

da Reforma Francisco Campo, a assistência estudantil, institucionalizou-se em termos de 

marco legal pelo Estado, com aprovação do decreto 19.850 de 11 de abril de 1931, que 

mesmo não sendo universal, constituiu-se como a primeira política social voltada para 

assistência estudantil. Em 1934 foi promulgada a Constituição Brasileira em que há uma 



 

 

                  

menção da necessidade do Estado destinar recursos para aplicar no fornecimento gratuito 

de material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar e dentária (BRASIL, 1934).  

Na década de 1940, período em que o Brasil voltou a realidade do regime 

democrático, ocorrendo um maior desenvolvimento dos movimentos sociais. Em decorrência 

de pressões da sociedade civil organizada a constituição de 1946 estabelece a 

obrigatoriedade da assistência estudantil: “[…] cada sistema de ensino terá 

obrigatoriamente, serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos 

necessitados, condições de eficiência escolar […]” (BRASIL, 1946). Com aprovação da Lei 

nº 4024, de 20 de dezembro de 1961, primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB), sob a influência dos pioneiros da Escola Nova. Configurava-se a 

assistência estudantil como aspecto de gratuidade escolar (BARBOSA, 2009). 

A criação em 1970 do departamento específico para executar e planejar ações 

de Assistência ao Estudante, com atendimento aos estudantes de nível superior, priorizando 

os programas de alimentação, moradia, assistência médica e odontológica, mas foi extinto 

nos governos militares seguintes (BARBOSA, 2009). No final da década de 1970, o Brasil 

vivenciava um processo de agitação política com a movimentação da sociedade civil a partir 

da qual despontavam diversos movimentos sociais e entidades em variados âmbitos da vida 

social (GERSCHMAN, 2004). 

A promulgação da Constituição de 1988, fruto da emergência dos Movimentos 

Sociais que buscavam a abertura política e a garantia de direitos sociais, dentre eles a 

educação, apontou como princípio a redemocratização do país e, como diretriz a 

universalização de direitos, representando um marco na definição de uma série de novos 

direitos e avanços na direção da promoção da cidadania, com destaque para o capítulo da 

Ordem Social que declara o direito à assistência social e à educação. 

Especificamente sobre a educação, a Constituição Federal aponta como 

princípio a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, como definido em 

seu art. 205: “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 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988, p. 40). 

Segundo Iamamotto (2004), em 1989 ocorriam diversas transformações nas 

políticas públicas sociais sendo direcionadas para focalização e fragilização, conduzindo 

outras relações entre o Estado e sociedade civil. Sendo a principal impacto a precarização 

do acesso aos direitos sociais de uma forma universal foi abatida pelas diretrizes 

neoliberais.  Sendo ampliada a discussão sobre o tema, somente a partir da década de 1990 

com aprovação da Lei nº 9394/96, de 23 de dezembro de 1996, atual LDB (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Brasileira), que reitera a educação como um dos pilares básicos na 



 

 

                  

formação do indivíduo e de sua cidadania, pautada na universalização do atendimento e 

baseada nos princípios de democratização do acesso, permanência, gestão e qualidade 

social.  

Em análise do contexto histórico, de fato abriram-se novos caminhos para o 

desenvolvimento de projetos que acentuem a permanência estudantil nas universidades. 

Contudo, ainda se apresenta na contemporaneidade, a necessidade de maiores 

investimentos na área. Deste modo, após apresentada a realidade no Brasil, em destaque 

para os marcos históricos e legais sobre a temática. Seguiremos a diante os estudos sobre 

a realidade da Política de Assistência Estudantil da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE). 

 

3 POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE: ÊNFASE NA QUESTÃO 

GÊNERO, RAÇA, ESCOLARIDADE E RENDA 

 

O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES/ 2010), vinculado ao 

Ministério da Educação (MEC), tem como objetivo incentivar a permanência de estudantes 

de baixa renda que estão cursando o ensino superior em universidades públicas, 

viabilizando assim, a equidade nas oportunidades entre os estudantes, para que possam 

permanecer na universidade e que também haja um melhor desempenho acadêmico, com 

ações executadas, avaliadas e acompanhadas pela própria instituição de ensino. 

Isto posto, a Universidade Estadual do Ceará, por meio de sua Pró - Reitoria de 

Políticas Estudantis (PRAE), tem como fundamento de sua ação institucional o estudante de 

graduação, sendo necessário cuidados e atenção em políticas públicas específicas que lhe 

confiram permanência universitária durante seu período de formação. Entre as várias 

atividades desenvolvidas pelas PRAE, destaca-se o Programa de Bolsas de Estudos e 

Permanência Universitária que tem como uma das metas principais apoiar estudantes de 

pertença social de baixa renda, garantindo-lhe apoio econômico com vistas à sua 

permanência qualificada na Universidade. 

A Universidade em parceria com a Pró- Reitoria de Políticas Estudantis 

UECE/PRAE, no decorrer do ano de 2014, ofertou 900 bolsas através do Programa de 

Bolsas de Estudos e Permanência Universitária, sendo voltado para assistência ao 

estudante de graduação com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos, sujeito 

prioritário do Programa. Criaram-se, oportunidades de inserção desses estudantes em 

vários campos de ação, deslocando-os para experiências não apenas administrativas, mas 

ligadas ao ensino, à pesquisa, aos estudos, à extensão universitária e outras formas de 

atividades de natureza solidária e emancipatória, dentro e fora da Universidade. Com 



 

 

                  

objetivo de contribuir, positivamente, na permanência do estudante na Universidade, 

associando oportunidades de qualificação da na sua formação acadêmica, profissional e 

cidadã.  

Os critérios de seleção dos estudantes levam em conta o perfil socioeconômico 

dos alunos, além de critérios estabelecidos de acordo com a realidade de cada instituição, 

seja na capital ou no interior, outros pontos como: renda familiar – prioridade para aluno/as 

com necessidade de subsistência, e requerido no edital; Comprovação de NIS - Número de 

Identificação Social; Estrutura e dinâmica familiar – considerando a quantidade de membros 

na família, presença de pessoas com deficiência, doentes e mulheres chefe de família e 

território, além de relacionar o local de moradia e do campus em que estuda, distância e 

deslocamento.  Tais aspectos, subsidiaram o processo seletivo para o Programa.  

A partir dos dados adquiridos por meio da ficha de inscrição do Programa de 

Bolsas de Estudos e Permanência Universitária, elaborou-se um diagnóstico social, 

econômico e cultural dos 900 bolsistas selecionados. Sendo apresentadas neste trabalho as 

categorias de gênero, pertença étnico-racial, condições socioeconômica e o tipo de escola 

que concluiu o ensino médio, sendo pública ou privada com/sem bolsa. 

É fundamental discutir sobre essas categorias na UECE, através da 

apresentação e levantamento de dados realizado de acordo com a atual situação 

econômica, social e familiar em que se encontram os bolsistas aprovados na seleção do ano 

de 2014, entre os 900 bolsistas selecionados estão incluídos os alunos da capital (UECE) e 

dos demais campus do interior (FECLESC; FACEDI; FAEC; FAFIDAM; FECLI e CECITEC).  

Verifica-se também um crescente número de evasão, ficando evidentes as 

dificuldades existentes para o ingresso e a permanência dos alunos, porque com as 

dificuldades, principalmente financeiras, muitos precisam trabalhar para ajudar na renda da 

família. Neste sentido, iniciativas em prol da permanência destes estudantes nas 

universidades, como a concessão de bolsas, fazem-se fundamentais, conforme o 

pensamento de Zago.  

“Uma efetiva democratização da educação requer certamente políticas para a 
ampliação do acesso e fortalecimento do ensino público, em todos os seus níveis, 
mas requer também políticas voltadas para a permanência dos estudantes no 
sistema educacional de ensino.” (ZAGO, 2006, p. 228). 

 

O acesso e a capacidade de permanência e sobrevivência material dos 

estudantes, no decorrer do período de estudos, deveriam resultar de uma condição 

democrática, contudo os dados apresentados a seguir nos mostram uma realidade diferente. 

Em suma, torna-se relevante a realização do diagnóstico dos dados levantados 

para criar mecanismos de acesso e aproveitamento dos recursos públicos para a plena 

formação acadêmica dos estudantes que se apresentam em condições financeiras e sociais 



 

 

                  

desfavoráveis, bem como elaborar programas específicos para as demandas e os perfis 

sócios acadêmicos existentes.  

 

3.1 Percentual de estudantes agrupados por gênero: 

 

Os dados no que concerne ao sexo, segue a tendência de pesquisas nacionais 

de maior percentual de mulheres (58%). Pois, de acordo com Estudos do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep (2013) aponta que 55,5% das 

matrículas no ano passado foram feitas por mulheres, enquanto 44,5% eram homens. A 

participação das mulheres no ensino superior é maior do que na população brasileira: 

51,5%, segundo o censo de 2010.  Em 2012, 491 mil mulheres se graduaram, contra 338 mil 

homens. A UECE com 33,5% de Homens e 66,5% de mulheres segue semelhante a outras 

universidades nos últimos 30 anos, e  tem oportunizado o acesso do grupo feminino. 

 

Um contraponto relevante em relação às universitárias, é que após a  saída  da 

Universidade, encontram desigualdades de  gênero no mercado de trabalho, pois na medida 

que as mulheres se qualificam, obtendo melhor grau de instrução e formação profissional 

ocupam cargos  inferiores com baixa remuneração no mercado. Segundo IBGE/2010 ( 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) as mulheres recebem 73,8% dos rendimentos 

dos homens, mesmo quando executam funções semelhantes. Diante deste fato, torna-se 

fundamental a intersecção das políticas com foco sistemático, deslocando o caráter pontual 

e estático. 

 

3.2 Tipo de estabelecimento em que concluiu o Ensino Médio: 

 



 

 

                  

74%

10%
16%

Gráfico 2 – Ensino Médio

1 PÚBLICO

2 PRIVADO COM

BOLSA

3 PRIVADO SEM BOLSA

Estudantes que concluíram o ensino médio na escola pública foram 74%, 10% 

em escola privada com bolsa e 16% em escola privada sem bolsa. Esse dado revela de 

maneira geral, quando não considerando as especificidades por curso, a UECE tem 

recebido alunos/as da escola pública. Fato relevante para elaboração de políticas 

Institucionais que visam o acesso e permanência universitária. 

Desse modo, é necessário intensificar iniciativas e projetos do governo, como 

por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, o Sistema de Seleção Unificado 

– SISU/MEC e o Sistema de Cotas, pois estes visam tornar esse acesso ao ensino superior 

mais igualitário, principalmente os grupos oprimidos ao longo da história do país bem como 

alunos oriundos de escola pública, em relação à desvantagem sociais em que estes vivem. 

 

3.3 Cor/Raça/Etnia: 
 

No que concerne à pertença étnico-racial na UECE os estudantes que se 

autodeclaram brancos e pardos são maioria com 26 % e 58,8 % respectivamente.  Amarelos 

2,2% e pretos 9,6% e indígenas 0,6%. Para efeitos de políticas públicas, considera-se 

“negro/a” ou “afrodescendentes” aqueles que escolheram as alternativas “preto” ou “pardo”, 

ou seja, 68,4%. Isso encontra justificativa por reivindicações do movimento negro e grupos 

políticos organizados, bem como por estudos sociológicos que tem demonstrado as 

desigualdades raciais no Brasil. 

Os dados do censo UECE, são diretamente relacionados com os do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) com 61,88% da população cearense se 

auto afirmando parda, isto comprova uma característica peculiar do nordeste que é o 

movimento de pardalisação da população. Visto que, ao analisar os números, percebe-se 

um quantitativo maior de cor/raça parda para a região nordestina em relação ás demais 

localidades do País. 

A realidade cearense ainda é mais agravante devido ao mito histórico da 

inexistência de negros no território, carregando a imagem da “terra da luz”, já que em 25 de 

março de 1884, foi a primeira província brasileira que libertou os escravos. Contudo, essa 

população de ex- escravos não teve acesso à educação, tendo em vista que esse e outros 



 

 

                  

direitos lhes foram negados pelo Estado Brasileiro. Negros e negras foram libertos, mas sem 

nenhuma proteção social. 

“Esse processo foi marcado tanto por uma ausência de políticas públicas em favor 
dos ex-escravos e à população negra livre, como pela implementação de iniciativas 
que contribuíram para que o horizonte de integração dos escravos ficasse restrito às 
posições subalternas da sociedade. Tal processo encontrava-se largamente 
amparado, pela leitura predominante da questão racial no Brasil.” (THEODORO, 
2008. p. 37)  

 
Uma questão relevante abordada por Fausto (1994), é que a abolição da 

escravatura não resultou em igualdade social entre as raças. Em particular escassas 

oportunidades aos ex-escravos acabou por gerar uma enorme desigualdade social, 

agravando-se mais quando interfere na educação em todos seus níveis com recorte de 

racial. 

No tocante à desigualdade do acesso e da permanência por parte desses 

grupos de pertença étnico-racial “negro/a” ou “afrodescendentes” e aos estudantes oriundos 

de escola pública no ensino superior, vemos que é algo real e que precisa ser mudado.  Há 

uma desigualdade de acesso e permanência, dependendo das oportunidades educacionais, 

sociais e econômicas dos estudantes e que esta desigualdade tem relação com a classe, 

gênero e etnia. 

No entanto essa realidade de dificuldade de acesso a educação superior aos 

segmentos marcados por vulnerabilidade socioeconômica, grupos discriminados em termos 

étnico-raciais vem mudando , em particular nas universidades federais com a chamada “Lei 

das Cotas”, que é a Lei 12.711 de 2012 . Pois essa lei tem como propósito garantir que as 

instituições federais de educação superior, vinculadas ao Ministério da Educação 

reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e 

turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Outras universidades estaduais 

e municipais vêm tomando como referencia essa lei e alterado seus sistemas de ingresso, e 

ampliado às políticas de permanência dos estudantes com baixas condições financeiras. 

 

3.4 Renda Familiar: 
 

Os dados revelam no que se diz respeito à renda familiar dos bolsistas do 

Programa de Bolsas de Estudos e Permanência Universitária que 99,8 % sobrevive em 

cenários de pobreza e extrema pobreza (de 01 a 03 salários mínimos) e 0,8% tem 

rendimentos entre 03 a 5 salários mínimos. A bolsa de permanência tem como público-alvo 

justamente esse grupo de estudantes que sobrevivem com até três salários mínimos.  



 

 

                  

 

Verifica-se historicamente no Brasil à exclusão desse grupo de menor renda na 

educação superior. E que esse segmento que consegue ingressar na Universidade Pública 

tem a necessidade de políticas estudantis para a sua permanência acadêmica de modo a 

possibilitar a permanência, evitando a retenção e a evasão, pois os alunos já chegam em 

condições desiguais, em decorrência das oportunidades que tiveram. Fazendo-se 

necessária uma ampliação de políticas estudantis de permanência universitária. 



 

 

                  

 

3 CONCLUSÃO 

 

As políticas de permanência estudantis guardam inter-relações com as ações 

afirmativas praticadas pelas Universidades brasileiras, a partir de 2015.1 a Universidade 

Estadual do Ceará terá como sistema de acesso: o vestibular específico e o 

ENEM/SISU/COTAS, fato que exigirá investimento nas estruturas de gestão acadêmica das 

ações afirmativas e valorativas. 

Avalia-se que o diagnóstico ora apresentado aponta a necessidade de políticas 

de permanência na vida intrauniversitária junto aos alunos/as já inseridos, e para os novos 

que adentraram pelo sistema e pela via das cotas sociais e subcotas raciais em todos os 

cursos e turnos. A vida universitária produz situações de conflitos socioculturais que exigem 

a ruptura com os “etnocentrismos” acadêmicos e a transformação radical dos processos 

convencionais, no diálogo com as diferentes realidades socioculturais, e com a diversidade 

dos estudantes. 

O desafio que se apresenta é a necessária articulação entre ações afirmativas e 

a assistência estudantil para alcançarmos à democratização do acesso as universidades, 

com a indissociável democratização dos saberes, imensamente valioso na formação 

acadêmico-profissional. Pois permanecer na universidade, ter uma formação crítica e 

propositiva exige o acesso aos bens materiais e culturais que constituem os processos de 

formação acadêmica. 

Desse modo, percebemos que a educação ainda não se tornou direito de todos, 

forjando-se um quadro conjuntural injusto e desigual tanto no campo das oportunidades de 

acesso a níveis cada vez mais complexos de ensino, quanto no campo da qualidade de 

oferta dos serviços educacionais existentes no país. Assim, vê-se necessária à intervenção 

do assistente social em campo para contribuir no processo de reconhecimento dessa 

política como um direito social, bem como a elaboração de instrumentais técnicos usados 

para definir procedimentos metodológicos, e colaborar no diagnóstico social. 

Dessa forma, a pesquisa realizada evidenciou a importância da assistência 

estudantil, pois tem o papel de mobilizar recursos de forma a garantir a permanência e o 

percurso dos estudantes socialmente diferenciados no processo de formação profissional, 

proporcionando igual acesso ao saber e à produção do conhecimento nas universidades 

públicas e a todos os segmentos sociais. 

Nessa perspectiva, o pressuposto da democratização do ensino superior nas 

universidades públicas brasileiras deve consagrar à ampliação do acesso e das condições 

de permanência do estudante através da política de assistência estudantil. Esta política 



 

 

                  

constitui-se por meio de planos, programas, projetos, benefícios e ações estruturantes e 

articuladas às demais políticas institucionais, a partir do acesso ampliado à universidade, 

assim como o estímulo e a permanência dos alunos nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como a qualidade do desempenho acadêmico, da formação universitária 

cidadã, do desenvolvimento de condições à cultura, ao esporte e ao lazer. Assim, contribui 

com a adoção de estratégias planificadas e programáticas para a qualidade do desempenho 

acadêmico, à formação integral dos alunos e ao desenvolvimento de ações com o intuito de 

reduzir a retenção e a evasão universitária. 
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