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RESUMO 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa cujo objetivo é dissertar a respeito das possíveis interfaces              

entre as políticas de assistência estudantil na perspectiva da permanência universitária, bem            

como investigar quais são os tipos de implicações que essas políticas engendram, a partir da               

inserção inédita de uma nova leva de estudantes em ambientes acadêmicos por meio de              

políticas de acesso às universidades públicas; por fim, apresentamos uma narrativa sobre a             

constituição de marcas durante o processo de formação universitária e profissional desse novo             

perfil discente. Para tanto, propõe-se dois movimentos: primeiro, realizamos um levantamento           

bibliográfico em bases de dados online sobre textos acadêmicos que abordem os temas de              

interesse do presente estudo – a permanência estudantil; a análise dos dados foi feita a partir                

dos artigos encontrados online. Segundo, apresentamos um relato de experiência do próprio            

autor, versando sobre seu processo de formação no curso de Psicologia na UNIFESP, entre os               

anos de 2016 e 2020. Este relato tem o objetivo de explicitar, em uma perspectiva particular,                

as marcas dos processos de permanência estudantil e do impacto das políticas de assistência              

ao estudante na formação universitária. 

 

Palavras-chave: Políticas de assistência estudantil. Permanência Estudantil. Formação do         

Psicólogo. Relato de experiência. 

 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

This is a qualitative research that aims to narrate about the possible interfaces between student               

assistence policies in the perspective of the permanence in the university, as well as              

investigate which types of implications they engender, from the inedit insertion of a new              

wave of students in academic enviroments through policies of access to public universities;             

lastly, we present a narrative about the constitution of marks during the university and              

professional educational process of this new student profile. Therefore, two movements are            

proposed: first, a bibliographic survey on online databases that address the topics of interest in               

this study – the permanence in the university; data analysis was made based on the articles                

found online. Secondly, we present an experience report made by the author, talking about his               

own educational process in UNIFESP, between 2016 and 2020. This report aims to make              

explicit, in a particular perspective, the marks of the permanence in the university process,              

and the assistence policies impact, in college education.  

 

Keywords: Student assistence policies; Student permanence in the university. Psychology          

course. Experience report.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi construído a partir das experiências             

de um graduando do curso de psicologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),              

que vivenciou, de forma encarnada, durante toda sua trajetória universitária, as problemáticas            

referentes à permanência estudantil. A reflexão proposta por essa produção acadêmica para a             

temática da assistência e permanência estudantil foi desenvolvida em capítulos, conforme as            

descrições a seguir. 

O capítulo introdutório traz uma discussão sobre as características das políticas de            

assistência estudantil no Brasil nos últimos anos, sobretudo com a adoção de políticas             

públicas como o REUNI, o PNAES e a Lei de Cotas. Também é descrito e problematizado o                 

desenvolvimento das ações institucionais pela UNIFESP para a assistência ao estudante a            

partir das políticas públicas vigentes para a permanência universitária.  

O segundo capítulo, intitulado Formação em Psicologia pela Universidade Federal de           

São Paulo (UNIFESP), caracteriza a formação no curso de psicologia em uma universidade             

federal, de modo a apresentar o contexto acadêmico em que me insiro enquanto estudante              

universitário e autor deste TCC. 

Os terceiro e quarto capítulos, trazem para os leitores um compilado sobre a direção e               

o processo de pesquisa para a geração de dados e de análises expostos no capítulo               

imediatamente posterior, por meio da explicitação de recursos metodológicos empregados. 

O quinto capítulo se trata de uma revisão bibliográfica sobre as produções acadêmicas             

investigadas que versam sobre aspectos das políticas de assistência estudantil e sobre a             

caracterização do fenômeno da permanência estudantil em instituições de ensino superior. 

No sexto e último capítulo, apresento uma narrativa sobre o meu percurso enquanto             

estudante de psicologia e beneficiário de políticas de assistência estudantil da UNIFESP,            

explicitando de que forma as implicações dessa condição se manifestaram em meu percurso             

formativo. 

Por fim, será a partir desse arco, constituído em capítulos, que meu trabalho fluirá, de               

modo a tentar abranger as diversidades e as complexidades de um tema tão caro para mim: a                 

permanência estudantil e as suas relações com as políticas de assistência estudantil. A             

permanência estudantil foi a grande questão da minha formação acadêmica durante todo o             

meu percurso. Assim, este trabalho se concretiza agora, desde o objeto de motivação de minha               

pesquisa até a produção deste trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 POLÍTICAS SOCIAIS DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A           

PERMANÊNCIA ESTUDANTIL: INTERFACES NOS ÚLTIMOS ANOS  

 

Para início de discussão sobre políticas e ações recentes de assistência estudantil em             

instituições de ensino superior, é importante falar sobre a expansão de vagas ofertadas pelas              

universidades federais, feita a partir da década de 2000 por meio das diretrizes do Programa               

Nacional de Educação (PNE), entre 2001-2010, com o objetivo de ofertar vagas de educação              

superior para, no mínimo, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos da população brasileira                

(BRASIL, 2001a). A base legal fornecida pelo PNE (2001-2010) para a criação de políticas              

públicas destinadas à ampliação da educação superior, especialmente em instituições públicas           

- já que concentram mais de 90% da pesquisa e da pós-graduação nacionais, sendo de               

indispensável importância para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do          

Brasil -, redundou, já na segunda gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010),               

na formulação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das             

Universidades Federais, o REUNI (BRASIL, 2001a, 2007). 

O REUNI se configurou como uma estratégia do Governo Federal, durante a segunda             

gestão do governo Lula, para propiciar uma maior participação de jovens em graduações de              

ensino superior, respondendo a uma demanda social advinda da luta organizada dos            

estudantes, com forte representação da União Nacional dos Estudantes (UNE), e de espaços             

institucionalizados para a discussão e a formulação de documentos que deem alicerces para a              

construção de políticas públicas destinadas a estudantes, com especial protagonismo do           

FONAPRACE (JESUS et al, 2016). Instituído pelo decreto nº 6096 de 24 de abril de 2007, o                 

REUNI prescreve, em seu artigo 1º, a função do programa, criado: 

 
(...) com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência no               
ensino superior, no nível da graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura           
física e dos recursos humanos existentes nas universidades federais (BRASIL,          
2007). 

 

A democratização do acesso às universidades públicas às camadas populares da           

sociedade foi sendo paulatinamente construída. Esse processo foi sensivelmente acelerado          

durante as administrações dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Vana               

Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), por meio da formulação de diversas             
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políticas públicas para o ensino superior. Em 2009, a portaria MEC nº 462, de 27 de abril                 

(BRASIL, 2009), instituiu uma reformulação metodológica do ENEM, procurando incentivar          

a adoção desse exame como forma de seleção unificada nos processos seletivos das             

universidades públicas federais (LI, 2016). O “novo ENEM”, alcunha que batizou a            

remodelação do exame, tornou-se, em poucos anos, a principal via de ingresso às             

universidades federais, sendo que muitas instituições utilizam integralmente a pontuação dos           

candidatos no ENEM como forma de seleção.  

Já a partir do ano de 2010, o nível de centralização e de unificação dos processos                

seletivos para as instituições federais de ensino superior já havia se elevado            

significativamente, muito por conta da criação do Sistema de Seleção Unificada (SISU),            

instituído por meio da Portaria Normativa MEC n° 2, de 26 de janeiro de 2010, e                

posteriormente regido pela Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012. O SISU é                

um sistema informatizado gerenciado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da            

Educação (BRASIL, 2012b). Com a criação dessa plataforma online, o processo de escolha de              

vagas para instituições de ensino superior se tornou mais democrático, já que a possibilidade              

de utilização da pontuação do ENEM em âmbito nacional como meio de admissão em              

diferentes instituições foi importante para a superação de barreiras e de custos, advindos do              

modelo anterior de descentralização dos processos de admissão realizados pelas universidades           

federais.  

Anteriormente, determinados fatores, associados aos processos descentralizados de        

seleção, limitavam o poder de diversificação das escolhas dos candidatos por instituições            

públicas de ensino superior. Pode-se listar alguns deles: as barreiras geográficas, uma vez             

que os candidatos precisavam, muitas vezes, deslocar-se para outros municípios ou até mesmo             

para outros estados, a fim de realizarem as provas; a assimetria informacional, decorrente             

das diferenciações dos níveis de informação de cada candidato em relação às datas e aos               

locais de realização dos certames; e a necessidade de especialização do conteúdo a ser              

estudado como forma de preparação para os exames admissionais de cada universidade, uma             

vez que existiam grandes diferenças nas provas e nos modelos avaliativos aplicados pelas             

instituições. O mérito de um sistema de seleção unificado, como o SISU, é justamente              

permitir que estudantes possam optar livremente por ingressar em instituições espalhadas por            

todo território nacional sem que haja necessidade de realização de processos específicos e             

descentralizados de seleção. 

A ampliação do acesso de setores da sociedade historicamente excluídos das últimas            

etapas educacionais à formação acadêmica em nível superior se deu por meio da sanção, em               
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2012, da lei de reserva de vagas em instituições federais de ensino superior. A Lei nº 12.711,                 

de 29 de agosto de 2012, conhecida como Lei de Cotas, determina a reserva de vagas em                 

concursos seletivos das instituições federais de ensino superior vinculadas ao Ministério da            

Educação para estudantes que se enquadrem em pelo menos um dos seguintes critérios             

socioeconômicos e étnicos: formação parcial ou integral em escolas públicas; grupo familiar            

com renda per-capita inferior a um salário mínimo e meio; ser preto, pardo ou indígena; portar                

alguma deficiência (BRASIL, 2012a). 

Por outro lado, com os desafios impostos pelo ingresso de estudantes com            

vulnerabilidade socioeconômica para as instituições de ensino superior e para os governos,            

após a adoção de novas legislações para o acesso à universidade, como o REUNI e a Lei das                  

Cotas, a elaboração de políticas públicas para garantir a permanência dos estudantes de             

classes populares nas universidades se impôs como necessária. Por isso, foi editado o             

Programa Nacional de Permanência Estudantil (PNAES), primeiramente em 2007, com          

execução no ano seguinte, por portaria normativa do Ministério da Educação, e depois             

reeditado no ano de 2010 (PALAVEZZINI e ALVES, 2019). 

Destaca-se que a reedição do PNAES foi instituída pelo decreto n°7.234, de 19 de              

julho de 2010, e vinculada ao Ministério da Educação. O programa foi criado, conforme seu               

artigo 1º, com o objetivo de “(...) ampliar as condições de permanência dos jovens na               

educação superior pública federal” (BRASIL, 2010). Esse programa federal instituiu uma           

série de garantias à permanência estudantil, a partir da consignação de recursos do orçamento              

fiscal da União, para atender à execução das ações preconizadas por esse decreto presidencial.              

Há de se ressaltar, conforme Imperitori (2017), que as universidades gozam,           

constitucionalmente, de autonomia administrativa desses recursos, sendo que: 

 
(...) apesar de o PNAES ser um programa no âmbito federal, sua execução é              
descentralizada. Cada universidade tem autonomia de gestão para utilizar os          
recursos disponibilizados, conforme suas necessidades e especificidades locais, o         
que permite maior eficiência (idem, p. 297). 
 

Houve uma guinada política e econômica dos últimos governos de Michel Temer            

(2016-2018) e de Jair Messias Bolsonaro (2019-atual) em relação às administrações de Lula e              

de Dilma. As gestões presidenciais de Lula e de Dilma, apesar de serem responsáveis pelo               

aprofundamento de elementos de contrarreforma da educação superior brasileira         

(ABRAMIDES, 2015), em clara continuidade às políticas educacionais de Fernando Henrique           

Cardoso (1995-2002) - caracterizadas pela racionalização do orçamento federal para as           
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instituições de ensino superior públicas e a transferência de parte dos recursos públicos para              

as instituições privadas por meio de políticas como o Programa Universidade para Todos             

(PROUNI) -, não eram gestões que aprofundaram, de maneira tão austera, elementos de uma              

política econômica neoliberal ortodoxa, obstinada a manter o pacto do superávit primário com             

os agentes do grande capital financeiro a qualquer custo (ABRAMIDES, 2015), mesmo com             

o progressivo desfinanciamento e precarização das políticas sociais existentes no Brasil,           

muito diferentemente das gestões Temer e Bolsonaro, fiadores do perverso mecanismo de            

Teto de Gastos Públicos Federais, limitando a capacidade de investimento do Estado em             

qualquer área de interesse social por longos 20 anos. 

Na esteira da efervescência política de inspiração golpista que decretou o           

impeachment da presidenta Dilma em 2016, direitos de cidadania relativamente valorizados,           

como os de permanência em universidades públicas, deixaram de ser priorizados, sob o             

argumento de escassez orçamentária em meio à necessidade de controle da dívida pública             

brasileira. É importante destacar que, em 2015, a gestão de Dilma Rousseff já havia imposto               

um contingenciamento orçamentário draconiano na ordem de R $10,5 bilhões, em prejuízo ao             

Ministério da Educação, de modo a impor um grande esforço de contração fiscal sobre o               

orçamento federal, já que a intenção do Ministério da Fazenda da época era manter a política                

de superávit primário a pleno vapor, mesmo em meio a uma desaceleração do ciclo              

econômico e de frustração de receitas fiscais já observada desde o ano de 2014 (BASTOS,               

2017), indicando para uma política econômica que resultou em uma grande precarização da             

educação brasileira desde o princípio do segundo governo da presidenta Dilma. A aprovação             

do Teto de Gastos Públicos Federais, já no Governo Temer no ano de 2016, instituído pela                

Emenda Constitucional (EC) n° 95, marca a transição de um modelo de Estado de bem-estar               

ainda não satisfatoriamente implantado para um outro de caráter neoliberal. Destaco os art.            

106 e art. 107, § 1º, inciso II, da EC n° 95: 

 
Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamento Fiscal e da               
Seguridade Social da União, que vigorará por vinte exercícios financeiros, nos           
termos dos art. 107 a 114 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as           
despesas primárias:  
… 
§ 1º 
… 
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício             
imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao           
Consumidor Amplo - IPCA -, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e            
Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de doze meses               
encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária             
(BRASIL, 2016). 
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Assim, a agenda política atualmente em vigor no Brasil, apoiada em diretrizes como a              

redução do aparelho estatal, por meio de diversas contrarreformas trabalhistas,          

previdenciárias, administrativas e das políticas sociais de modo geral (ABRAMIDES, 2015),           

possui como principal finalidade a reconfiguração de aspectos econômicos, sociais e           

administrativos do Estado brasileiro. Isso atende ao objetivo traçado pela política econômica            

desenhada desde a década de 1990 no Brasil, sob o corolário do Consenso de Washington: a                

implantação de uma política estatal neoliberal que tem como premissa a consolidação de um              

ajuste fiscal à máquina estatal, tornando-a, como produto, enxuta e pouco interventiva na vida              

social, de modo a compensar e reverter o processo acumulado de déficits públicos causados              

por políticas classificadas, pela visão neoliberal, como “populistas” (BRESSER-PEREIRA,         

1991). 

O desenho de um Estado neoliberal, paulatinamente implementado no Brasil,          

contrapõe-se à concepção do modelo estatal projetado extensivamente pelos constituintes em           

várias passagens de nossa atual Constituição Federal (CF/1988), que deu provimento, a partir             

de determinações constitucionais originárias, ao enfrentamento das questões sociais por meio           

do reconhecimento e da satisfação de necessidades coletivas e societárias com o objetivo de              

cumprir o bem-estar e a justiça sociais, elementos consagrados nos art. 6 e 193 da CF/1988                

(SOUZA e SILVEIRA, 2016; PIERDONÁ, 2007). Tal organização jurídico-política da          

proteção social brasileira está explícita no Sistema de Seguridade Social instituído pela Carta             

Magna de 1988 e implícita por regulação normativa do ordenamento constitucional,           

permitindo a oferta de serviços e bens públicos, como a saúde, educação, assistência social              

etc., a partir da diretriz de que os cidadãos têm direitos sociais e de cidadania garantidos.  

De tal modo, as demandas sociais reprimidas tendem a ser, cada vez mais, capturadas              

e envoltas em uma lógica mercadológica, uma vez que, na ausência do Estado, elas se tornam                

acessíveis a serem exploradas e capitalizadas por meio da oferta de serviços e de produtos a                

serem adquiridos em condições de mercado. Isso no mesmo momento em que se prega a               

retirada do caráter social do Estado, que, no caso brasileiro, foi consubstanciado pelo modelo              

constitucional adotado pela Assembleia Constituinte de 1988. 

É imprescindível dizer que, para além dos aspectos políticos e legais que abarcam a              

discussão sobre permanência estudantil no contexto das universidades federais, há a           

necessidade de examinar de que forma o PNAES, enquanto um marco legal para a              

permanência estudantil no Brasil, está sendo implementado. Esse exame, fundamentalmente,          

nos conduz à indagação sobre se os orçamentos anualmente destinados a esse programa,             
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responsáveis por subsidiar o desenvolvimento e a execução das ações prescritas na legislação             

específica do PNAES, são plenamente suficientes para atender, de modo integral, às            

necessidades mais ímpares dos estudantes elegíveis como beneficiários prioritários para o           

PNAES, regulamentadas em dez áreas pelo artigo 3º do referido decreto (nº 7234/2010): 

 
Art. 3º O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as atividades de             
ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes regularmente          
matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino           
superior. 
§ 1º As ações de assistência estudantil do PNAES 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 de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação (BRASIL, 2010). 

 

Há uma íntima ligação entre o aumento da oferta de vagas no sistema federal de ensino                

superior, a inclusão de critérios afirmativos e socioeconômicos para a seleção dos estudantes             

em universidades federais e o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, a partir da               

ênfase da redução de indicadores, como as taxas de evasão e de retenção, já que, em ambos os                  

casos, há um custo social e econômico para os governos e para as instituições de ensino                

superior. 

É importante salientar uma tendência das instituições de ensino em pautar o            

desenvolvimento das ações em assistência estudantil a partir de uma perspectiva focalizada,            

sobremaneira, fundamentalmente por meio da concessão de bolsas financeiras para estudantes           

que sejam classificados através de parâmetros socioeconômicos de referência, em observância           

à produção legislativa que regulamenta o PNAES. De fato, o artigo 5º do PNAES determina               

que “serão atendidos (...) prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação            

básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de                 

demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior” (BRASIL 2010, grifo            

nosso). 

Pode-se listar alguns fatores que respondem pela limitação do bojo das ações de             

assistência estudantil e de sua continuidade temporal no Brasil, como a escassez e a asfixia de                

recursos financeiros, provenientes da baixa priorização orçamentária para o setor, e a            
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fragilidade do ordenamento jurídico que institui o dispositivo normativo de que deriva            

atualmente o Programa Nacional de Assistência Estudantil, já que o PNAES, até o momento              

da redação deste texto, é regulamentado por um decreto presidencial. Uma vez que esse              

dispositivo é um ato administrativo subordinado à competência da Presidência da República,            

poderá ser revogado a qualquer momento por meio do poder discricionário do chefe do              

Executivo federal. 

Ressalta-se que o PNAES, por falta de um dispositivo normativo mais apropriado,            

como uma lei ordinária - sendo a edição de tal lei prerrogativa do Congresso Nacional - ainda                 

não atingiu o status de política de Estado. É, portanto, uma herança do Governo Lula, sendo                

que, até o momento, não houve a participação das subsequentes legislaturas na aprovação de              

uma lei federal com o intuito de formalizar, de fato, uma política de caráter estatal para a                 

assistência estudantil (ALBUQUERQUE, 2018).  

A aprovação de tal lei permitiria, assim, realizar uma travessia do PNAES de um              

dispositivo administrativo de caráter meramente regulamentar, como é o decreto presidencial,           

para um dispositivo com status legal que formaliza a obrigação do Estado em cumprir com as                

diretrizes definidas pelo processo legislativo para a permanência estudantil em instituições           

federais de ensino, inclusive com uma vinculação orçamentária anual compatível com as            

necessidades identificadas dos alunos que demandam por políticas de assistência estudantil           

(PALAVEZZINI e ALVES, 2019). Somente a partir da contribuição da decisão política para a              

melhoria da produção legislativa da assistência estudantil no Brasil é que poderemos observar             

avanços na implementação de uma política nacional de assistência estudantil mais robusta e             

inclusiva. 

O ano de 2020, por sua vez, demonstrou como o funcionamento das regras fiscais em               

vigência no Brasil torna restritas as possibilidades de execução orçamentária de despesas            

públicas, produzindo condições disfuncionais para a operacionalização das políticas sociais no           

país. Como um exemplo, foram retidos aproximadamente 40% dos recursos do PNAES            

aprovados para a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) na Lei Orçamentária Anual             

(LOA) de 2020. Esse bloqueio deve-se à observância do dispositivo constitucional conhecido            

como “regra de ouro do Orçamento Federal”, definido pelo art. 167, inciso III, da              

Constituição Federal, transcrito abaixo. 
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Art. 167. São vedados: 
… 
III. a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de              
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com          
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;         
(BRASIL, 1988). 
 

 

Em outras palavras, o art. 167, inciso III da Constituição Federal (“regra de ouro”),              

veda o endividamento público para financiar despesas correntes, como os recursos destinados            

ao PNAES. A LOA de 2020 autorizou uma alocação de recursos da ordem de até R$                

6.036.374,00 para a UNIFESP, a título de financiamento das ações preconizadas pelo            

PNAES, exclusive o órgão 93000: marcador orçamentário que indica programações          

condicionadas à aprovação legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição             

Federal (BRASIL, 2020a).  

Como resultado de ato de gestão do Poder Executivo para disciplinar o Orçamento             

Federal à determinação constitucional prevista pelo art. 167, recursos da ordem de até R$              

4.160.206,00, com alocação específica no órgão 93000, foram, até segunda ordem,           

bloqueados, à espera de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional para que o              

Governo Federal seja salvaguardado1, por exceção prevista no inciso V do art. 167, de              

cumprir a regra de ouro (BRASIL, 1988).  

Sendo assim, em outras palavras, os recursos previstos no Orçamento de 2020 e             

discriminados como condicionados à aprovação legislativa só podem ser efetivamente          

executados, na forma de créditos extraordinários, com a autorização majoritária conferida           

constitucionalmente ao conjunto de deputados federais e senadores, de modo que o presidente             

em exercício do cargo não seja imputado por crime de responsabilidade.  

A seguir, está discriminado um gráfico que representa a proporção entre recursos            

ordinários constantes na LOA de 2020 para a UNIFESP em termos do financiamento do              

PNAES na universidade e os recursos executados na forma de créditos extraordinários,            

conforme a legislação orçamentária definida pelo texto constitucional brasileiro em vigor. 

 

 

 

1Art. 1º Fica aberto [pela lei 14.008, de 2 de junho de 2020] aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da                     
União (Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos                    
Financeiros da União, de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios e de Operações Oficiais de                
Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 343.623.574.293,00 [com objetivo de cumprir a legislação              
orçamentária vigente] (...) (BRASIL, 2020e). 
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Figura 1: Orçamento regular (LOA) x Orçamento condicionado à aprovação legislativa (atendimento à regra de 
ouro). Fonte: elaborado pelo autor, 2020. 

 

 

 

Há, enquanto característica estrutural do Estado brasileiro, uma hegemonia das          

diretrizes da política econômica, construída e consolidada por governos pós Constituição de            

1988, sobre o financiamento e o planejamento das políticas sociais, então reduzidas a             

variáveis de ajuste em um regime orçamentário acionado por diferentes dispositivos           

constitucionais e legais. Os principais dispositivos do arcabouço de regras fiscais brasileiras            

são: a Emenda Constitucional nº 95 (Teto dos Gastos Públicos), responsável por limitar o              

gasto público federal em sua totalidade; o art. 167, inciso III (regra de ouro do Orçamento                

Federal), projetado pelos parlamentares constituintes para impedir o endividamento soberano          

que não seja destinado para o refinanciamento da dívida pública sem a contrapartida de              

investimentos públicos da mesma monta; e a Lei Complementar nº 101 - a Lei de               

Responsabilidade Fiscal (LRF) -, que instrumentaliza a definição de metas de resultados            

fiscais primários e nominais dos entes federativos em cada ano, isto é, um equilíbrio entre               

receitas e gastos dado pela projeção, em lei orçamentária, da diferença entre aquilo que os               

governos federal, estaduais e municipais arrecadam em tributos e o que gastam na realização              

de despesas em um período anual, além da previsão de encargos com o refinanciamento da               

dívida pública. (BRASIL, 1988, 2001b, 2016). 

Dentro do escopo da LRF, uma vez definida a meta fiscal para os entes, há um                

acompanhamento bimestral do balanço entre receitas e despesas para a adequação dos gastos             

dos entes federativos durante a execução orçamentária de um dado exercício financeiro, o que              

acarreta, em situação de frustração de receitas, em limitação de empenho e de movimentação              
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financeira de recursos orçamentários (BRASIL, 2001b). Sendo assim, o regramento fiscal           

determinado por essa lei muitas vezes afeta o financiamento de setores sensíveis, como a              

saúde e a educação públicas, uma vez que, em vários anos, parte dos recursos comprometidos               

com essas áreas, mesmo estando consignados em lei orçamentária, são bloqueados para o             

cumprimento da meta fiscal instituída em um dado exercício financeiro. Mesmo que esses             

bloqueios sejam revertidos por atualizações posteriores, conforme a evolução das receitas e            

despesas ao longo dos bimestres, tal limitação na execução orçamentária, ainda que            

temporária, produz inseguranças e dificuldades na gestão de políticas e de estabelecimentos            

públicos, como as universidades federais, uma vez dada a impossibilidade de se gastar, por              

um determinado período de tempo, os recursos discriminados ordinariamente pelo orçamento           

contingenciado, que financiam despesas muitas vezes já contratadas pelas universidades. Um           

grande exemplo dessa situação foi a imposição de limites de empenho e de movimentação              

financeira às universidades federais feita pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 2019,              

resultando em uma contração de despesas discricionárias - usadas por essas instituições para o              

custeio de contas e contratos como o de energia elétrica, água e de segurança, por exemplo -                 

em uma ordem superior a 30%. 

Os dispositivos legais e constitucionais aqui citados, em especial a Emenda           

Constitucional nº 95, portanto, são responsáveis pela precarização das bases de financiamento            

e de gestão de políticas sociais, como as de assistência estudantil, em prol de um               

disciplinamento das contas públicas alinhavado ao ordenamento neoliberal de redução do           

papel do Estado enquanto agente interventor das questões sociais e financiador de políticas             

sociais. Tal retração do papel estatal do ponto de vista social, em última análise, serve como                

garantia de controle orçamentário para a geração de superávits primários nas contas públicas,             

com vistas à continuidade do pagamento regular da dívida pública brasileira e à remuneração,              

na forma de juros, aos credores proprietários de títulos da dívida emitidos pelo Tesouro              

Nacional.  

 

1.2 RETRATO DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL PELAS POLÍTICAS DE        

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E PELAS DETERMINAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS 

 

Esta pesquisa considera, enquanto pressuposto, que o espaço da assistência estudantil é            

o principal suporte para que estudantes pobres, contemplados por políticas de acesso a             

instituições de ensino superior, permaneçam nos bancos universitários, a despeito das           

flagrantes desigualdades socioeconômicas que os diferenciam de estudantes de classe média e            
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alta. A pauperização da vida da massa de trabalhadores formalizados com baixas            

remunerações, trabalhadores informais e subempregados e de desempregados, conforme         

concepção desenvolvida por Zizek (apud LUSTOSA e RECH, 2016), ajuda-nos a entender            

como as condições socioeconômicas constituem fator de risco para a evasão, em diferentes             

níveis de escolarização, de estudantes advindos de famílias com baixa renda. Isso dá à              

assistência estudantil, especialmente no contexto de ensino de nível superior, um caráter            

essencial para estudantes que, de outro modo, teriam de substituir a continuidade da             

escolarização em nível universitário pela renda advinda de postos de trabalho precarizados ou             

da informalidade, quando não socialmente excluídos pelo desemprego. 

A divisão tradicional de classes, entre capitalistas e trabalhadores, segundo o           

pensamento derivado de Marx, constitui-se em um meio estruturante de relações sociais que             

modelam os padrões de vida dos indivíduos conforme suas posições ocupacionais e de classe              

dentro do sistema capitalista. Portanto, a existência da política de assistência social, que             

engloba a assistência estudantil, com todas as suas contradições e disputas internas, emerge             

enquanto resposta estatal à necessidade de proteção social e de garantia de direitos sociais              

para indivíduos em posições mais vulneráveis, ativando condições para que possam exercer a             

cidadania e as suas potencialidades ao transformarem as próprias vidas, mesmo em uma             

sociedade pautada pela assimetria socioeconômica substantiva entre indivíduos. Quanto a          

isso, é importante salientar, segundo Souza (2017), que: 

 
(...) a base da desigualdade social dada pelo modo de produção capitalista, realiza             
movimento inverso entre os direitos [garantidos pelas políticas de assistência social]           
e o mercado: à medida em que este se expande, economicamente, e regula as              
relações sociais, inversamente os direitos se retraem (idem, p. 151). 

 

Em uma disputa de concepções, há autores que associam a assistência estudantil com a              

política de assistência social; e há concepções vigentes que associam a assistência estudantil             

estritamente às políticas de educação (DUTRA e SANTOS, 2017). Algumas vezes, essa            

disputa se atrela a modelos mais restritos de assistência estudantil, referenciados no            

atendimento, a partir de padrões mínimos, de um conjunto de estudantes que se adequem a               

um determinado parâmetro de pobreza absoluta - escala de quem é mais pobre do ponto de                

vista financeiro - por meio de repasses financeiros. Isso geralmente a partir de uma              

mensuração e avaliação quantitativa (renda per-capita) e qualitativa ordinal (fatores          

socioeconômicos agravantes) de critérios de seleção pré-definidos para, assim, delimitar o           

público que será assistido, a partir da perspectiva da focalização e da “bolsificação” da              
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política de assistência estudantil, tendo em vista a solução de problemas de permanência do              

estudante pela via do mercado (CISLAGHI e SILVA, 2012). Em outras palavras, a             

configuração da política de assistência estudantil, em termos operacionais, define processos e            

padrões de focalização para a escolha daqueles que serão os destinatários dos parcos recursos              

financeiros disponíveis às instituições. 

É preciso confrontar a tendência de planejamento de políticas sociais de assistência            

social em termos de seletividade - isto é, classificar em aptos e não aptos os candidatos ao                 

atendimento dessas políticas - e de focalização - ou seja, especificar um conjunto de pessoas               

dentro de um universo como critério de entrada de políticas -, uma vez que tais dimensões se                 

contrapõem à concepção universalista de assistência social que está presente na atual            

Constituição Federal. Isto não significa atender a todos, pobres e ricos, de forma             

indiscriminada pela assistência social, mas reforçar uma característica de equidade na forma            

de se prestar a assistência (SOUZA, 2017). 

Em outras palavras, é importante demonstrar como o binômio         

focalização-seletividade, enquanto elemento frequente de estruturação das políticas públicas         

por parte dos governos, pode e deve ser problematizado. Assim, é oportuno avaliar como os               

governos vêm planejando e implementando as políticas públicas, majoritariamente a partir           

dos crivos da seletividade e da focalização, ferindo as reais características da universalidade e              

da assistência social ao converter direitos sociais em caridade estatal para os mais             

depauperados (SOUZA, 2017). De outro modo, é importante citar que: 

 
A assistência social, como política pública, vem garantir às pessoas excluídas e a             
quem dela necessitar (grifo nosso), o acesso a bens e serviços como direito social.              
Também visa a ampliação e incorporação da sociedade civil na esfera estatal, de             
maneira organizada, na definição de fiscalização e execução de políticas públicas           
(BAZZA e CARVALHO, 2013, p. 31). 

 

É importante, por fim, realçar que as políticas de assistência social,           

independentemente da formulação teórica adotada, também possuem relações transversais         

com as políticas de assistência estudantil. O desenho de tais políticas possui relações             

importantes com a construção de uma cidadania plena, manifesto enquanto ações           

governamentais que visam o bem-estar, a qualidade de vida, a inclusão na vida social e nos                

processos decisórios em diferentes esferas da sociedade. Por outro lado, a estruturação dessas             

políticas não deveria se prestar ao papel de funcionar como dispositivos de estigmatização e              

de rebaixamento das necessidades humanas ao nível da sobrevivência, provendo o mínimo            
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para aqueles elencados como “necessitados” ou “sem sorte”, em uma perspectiva emergencial            

e precária (SOUZA, 2017).  

 

1.3 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIFESP BAIXADA SANTISTA         

(BS) 

 

Com a regulamentação do PNAES, via decreto presidencial, em julho de 2010, a             

UNIFESP, por meio de decisão colegiada referendada no Conselho Universitário (CONSU),           

criou o Conselho de Assuntos Estudantis (CAE), por meio da aprovação do novo Estatuto              

Universitário (estabelecendo a criação do CAE em seu art. 26) em março de 2010, e a                

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), em outubro do mesmo ano (PINTO, 2015;            

GANAM, 2016). O estabelecimento desses órgãos permitiu a estruturação de um novo            

sistema institucional à universidade, voltado às ações de permanência estudantil, de modo a             

permitir que a universidade tivesse instrumentos para realizar o planejamento e a execução             

orçamento do PNAES recebido todos os anos pelo governo federal para a materialização de              

políticas de assistência ao estudante, conforme as diretrizes prescritas pelo programa. Assim,            

desenvolve-se as ações de assistência estudantil, tanto na forma de auxílios financeiros,            

quanto na formulação da política de apoio aos estudantes, conforme a especificação das             

diretrizes do PNAES para a promoção da permanência estudantil.  

São exemplos da implementação de diretrizes preconizadas pelo PNAES na          

UNIFESP: o atendimento à saúde dos discentes por meio da oferta de um equipamento de               

saúde com a oferta de especialidades diversas, como otorrinolaringologia, endocrinologia,          

odontologia etc., que é o Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD), localizado no campus               

São Paulo; o subsídio universal aos restaurantes universitários de cada campus, por meio de              

recursos do PNAES, sendo que todos os estudantes de graduação, mesmo aqueles não             

elegíveis para ingressarem no programa de assistência estudantil ofertado pela universidade,           

pagam um valor de R$ 2,50 por cada refeição consumida, pontuando que os restaurantes              

oferecem almoço e jantar; a oferta do auxílio creche, no valor de R$ 120, para graduandos                

pais e mães responsáveis por filhos com até seis anos de idade; o apoio multiprofissional, com                

atenção e acompanhamento de técnicos-administrativos de saúde, de assistência social e de            

pedagogia, ofertado pelos Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE’s) de cada campus,            

vinculados às políticas da PRAE; além do financiamento de bolsas em projetos de             

desenvolvimento institucional de ações voltadas à assistência estudantil na UNIFESP, com as            

Bolsas de Iniciação à Gestão (BIG). 
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Desde a fundação e início do funcionamento das atividades do campus Baixada            

Santista, inicialmente com a instalação de cursos de formação superior em áreas de fronteira              

entre a saúde e as humanidades - Educação e Comunicação em Saúde e Gestão em Saúde -,                 

em 2004, e com a implantação dos cursos de graduação de Fisioterapia, Terapia Ocupacional,              

Psicologia, Educação Física e Nutrição, em 2006, evento precedido da realização de            

vestibular seletivo para esses cursos no ano de 2005 (RODRIGUES, 2008), as grandes             

reivindicações do movimento estudantil em torno da temática da permanência dos estudantes            

na universidade têm sido: a implantação, já concretizada, do restaurante universitário e a             

construção de moradias estudantis. Este último item, apesar de intensamente debatido pela            

comunidade universitária, nunca chegou a sair do papel, até mesmo pela política recente do              

governo federal de ajuste fiscal, culminando na redução da verba de capital disponível para a               

universidade e, assim, inviabilizando qualquer projeto nesse sentido. 

Muitos estudantes vêm de outras cidades de outras regiões que não a Baixada Santista              

para realizarem suas graduações. Sem um programa de moradia estudantil próprio do campus,             

eles acabam tendo de encontrar moradias como uma condição necessária para permanecerem            

estudando, o que leva à busca de soluções por meio do mercado. Contando apenas com               

repasses financeiros para o custeio da moradia, as consequências aos estudantes beneficiários            

que, até então, residiam em outros lugares, são notórias, tais como: o acionamento do              

processo especulativo do mercado imobiliário, por conta da grande demanda estudantil por            

moradias, encarecendo ainda mais o preço do aluguel em uma cidade com um custo de vida já                 

alto como é Santos, por se tratar de uma cidade litorânea e turística com presença de campos                 

de petróleo (pré-sal) em sua Bacia (GANAM, 2016); e a ocupação de moradias em situação               

de precariedade por estudantes com grandes dificuldades financeiras, como cortiços, pensões           

etc. Tais consequências só poderão ser superadas com a retomada de projetos para moradia              

estudantil, o que, infelizmente, está longe de ocorrer, dada a atual conjuntura política e              

econômica. 

Além da moradia estudantil, outra importante lacuna da assistência estudantil na           

UNIFESP - Baixada Santista diz respeito à oferta de estágios: não há uma política              

institucional que garanta o transporte de estudantes aos diferentes campos de estágios            

oferecidos, muitas vezes sediados em regiões de Santos distantes da localização de onde os              

estudantes moram ou até mesmo em outras cidades da Baixada Santista (GANAM, 2016).             

Apenas ofertar os estágios não contempla a questão de estudantes com condições            

economicamente vulneráveis, que terão dificuldade em custear o transporte até os campos de             

estágio. Isso produz, por consequência, um ambiente de desigualdade nessa etapa da formação             
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curricular entre discentes de classes sociais diferentes, refletindo em limitações nas opções de             

estágio para estudantes mais pobres. 

O Programa de Auxílio Para Estudantes (PAPE) centraliza as ações de assistência            

estudantil da UNIFESP, configurando-se em uma estratégia de transferência de renda, sendo            

mais econômica para a instituição no sentido de que ela não precisa prover diretamente ações               

e serviços para o atendimento integral do estudante, conforme diretrizes preconizadas no            

PNAES, sendo substituídos por benefícios de natureza pecuniária (SOUZA & SILVEIRA,           

2016).  

Os auxílios financeiros disponibilizados aos estudantes são divididos em cinco perfis,           

em função da realização de uma classificação do grau de vulnerabilidade socioeconômica dos             

beneficiários, sendo tais perfis numerados em: I, II, III, IV e V. Tal classificação é feita a                 

partir da análise documental e de uma entrevista com assistentes sociais, procurando            

estabelecer critérios objetivos entre o grau de vulnerabilidade socioeconômica do estudante e            

o valor do auxílio financeiro que deverá receber, segundo as disponibilidades financeiras para             

o programa PAPE. Outros fatores não mensuráveis também são utilizados, em determinado            

grau, para a determinação do perfil do estudante, como se há uma fragilização do vínculo               

familiar (UNIFESP, 2019). 

O Índice de Classificação (IC) é uma fórmula que expressa quantitativamente a análise             

do grau de vulnerabilidade socioeconômica de todos os estudantes que solicitam a entrada no              

programa PAPE. O cálculo numérico dessa fórmula permite classificar cada estudante           

levando em consideração a renda per capita, fatores agravantes e atenuantes que resultam em              

medidas objetivas, extraídas da análise de uma equipe de assistentes sociais. De acordo com o               

intervalo de valores de IC definido anualmente em edital específico para o programa PAPE, o               

estudante poderá ser deferido ou não para ingressar no PAPE. Em caso de deferimento, o               

cálculo do IC será considerado dentro de um intervalo de valores de referência, o que irá                

eleger um perfil correspondente ao estudante solicitante do auxílio (UNIFESP, 2019). 

A seguir, mostraremos uma tabela que resume informações do programa PAPE da            

UNIFESP, por meio das colunas “Perfil Socioeconômico”, “Intervalo de IC” e “Referencial            

de Valor”, relacionando o perfil do estudante beneficiário e o recurso financeiro            

correspondente que lhe será concedido mensalmente, dentro das diferentes possibilidades de           

valor financeiro previstas pelo programa PAPE. 
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Tabela 1: Perfil socioeconômico x Intervalo de IC x Referencial de auxílio (PROGRAMA PAPE-UNIFESP). 
 

 

Fonte: Edital PAPE 2020 
 

1.3.1 Políticas emergenciais de assistência estudantil da UNIFESP 

 

Devido ao evento da pandemia de COVID-19 (Coronavirus disease 2019), doença           

causada pelo patógeno viral denominado SARS-CoV-2 (família dos coronavírus), declarado          

em março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o calendário acadêmico e as               

aulas presenciais foram suspensas na UNIFESP nesse mesmo mês. A partir do espalhamento             

do vírus por todos os continentes, tornou-se imperativa a necessidade de coordenação de             

esforços sanitários e de uma colaboração internacional para impedir a propagação do novo             

vírus. Enquanto isso, formou-se uma histórica coalizão científica de pesquisadores, em           

diferentes países, no empreendimento de estudos intensos pela descoberta de medicamentos e            

vacinas capazes de tratar e imunizar as pessoas contra a COVID-19. A necessidade da              

prevenção de infecção pelo SARS-CoV-2, como forma de controle da pandemia, está            

centrada em medidas individuais e em políticas públicas de saúde por parte dos governantes              

de todos os países, como, por exemplo, o uso generalizado de máscaras faciais, a higiene               

adequada das mãos, a etiqueta respiratória (cobrir o rosto com o antebraço ao tossir ou               

espirrar ou usar lenço descartável) e o distanciamento social de, no mínimo, 1,5 metros. 

As portarias nº 343/345/473/544/572, do Ministério da Educação (MEC), foram          

editadas para regulamentar o gerenciamento dos efeitos da pandemia de COVID-19 no ensino             

superior federal, liberando a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s)            

para a realização de aulas remotas, em substituição das aulas presenciais, além da instituição              

de protocolos de biossegurança para a retomada das atividades presenciais nas instituições            

federais de ensino (BRASIL, 2020b; BRASIL, 2020c; BRASIL, 2020d; BRASIL, 2020f;           

BRASIL, 2020g). No mês de junho de 2020, a UNIFESP, por meio do Conselho Universitário               
 

PERFIL INTERVALO DE IC REFERENCIAL DE VALOR 

Perfil I 0 A 197 R$ 746,00 

Perfil II 198 A 394 R$ 586,00 

      Perfil III 395 A 788 R$ 373,00 

Perfil IV 789 A 985 R$ 213,00 

Perfil V 986 A 1497 R$ 160,00 



27 
 

(CONSU), referendou uma nova proposta de retomada do calendário acadêmico e de aulas em              

um formato remoto emergencial, com uso de TIC’s, ação que intensifica uma tendência já              

verificada da incorporação dessas tecnologias e da flexibilização de currículos, a partir de             

políticas educacionais anteriores no Brasil (CISLAGHI e SILVA, 2012). 

Esta pesquisa entende que a temática da transformação do ensino superior em            

plataformas digitais deverá ser mais presente na agenda da gestão de políticas educacionais do              

país nos próximos anos, sendo beneficiada pelo evento pandêmico que instaurou a            

necessidade de adoção emergencial de TIC’s na educação de modo generalizado. Como essa             

temática foge das pretensões do presente trabalho, será importante a realização de futuras             

investigações que debatam sobre esse modelo insurgente de educação e quais as relações             

desse processo de transformação da educação com os diferentes projetos educacionais           

socialmente disputados por diversos atores sociais e com a inclusão social/digital para a             

população vulnerável em termos socioeconômicos, sendo que tal inclusão é debatida pela            

presente pesquisa pela ótica de políticas e ações de assistência estudantil em modelos de              

universidades com o ensino presencial. 

Com a necessidade de responder às demandas estudantis por inclusão digital nesse            

novo contexto educacional de aulas à distância, a PRAE organizou três políticas emergenciais             

de assistência estudantil (com a inclusão por critério de renda): auxílio emergencial no valor              

de R$ 100 para até 300 estudantes vulneráveis economicamente; auxílio internet no valor de              

R$ 70 para até 500 estudantes vulneráveis economicamente por um período inicial de três              

meses; e auxílio com empréstimo de equipamento de informática para até 1200 estudantes             

vulneráveis economicamente (UNIFESP, 2020a-c). Com a ação do MEC em fornecer, por            

meio de um programa próprio, conectividade a alunos de baixa renda, oriundos de instituições              

de ensino federais, a partir da distribuição de chips de aparelhos celulares com crédito de               

dados para o acesso à internet, o programa de auxílio internet da UNIFESP, com o intuito de                 

evitar duplicidade de ações, foi descontinuado pela gestão da PRAE. 

Há, por fim, diversos apontamentos do movimento estudantil de diferentes          

universidades sobre as perdas pedagógicas advindas da transposição dos currículos          

presenciais das universidades em um ambiente virtual como: inadequação de espaços físicos            

para o acompanhamento das aulas e da realização de estudos, uma vez que docentes e               

estudantes podem não dispor de ambientes adequados em suas casas para a realização das              

atividades acadêmicas; necessidade de treinamento de estudantes e docentes para o uso de             

novas TIC’s; fragilização, no contexto de pandemia, das relações familiares e           

socioeconômicas de estudantes, dificultando a continuidade do vínculo, mesmo que remoto,           
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com as instituições de ensino; a necessidade de infraestrutura, com internet e equipamentos de              

informática adequados para suportar o novo formato de ensino emergencial remoto; e os             

riscos e agravos à saúde mental e física de discentes, docentes, trabalhadores das instituições              

de ensino e familiares e pessoas próximas durante o período de calamidade sanitária.  

A conjunção desfavorável dos fatores supracitados deverá ser levada em consideração           

na elaboração de decisões por meio de políticas públicas e de políticas próprias das              

instituições de ensino que respondam às necessidades advindas da comunidade acadêmica           

durante os próximos semestres letivos que ocorram antes da conclusão de um programa de              

vacinação em massa no Brasil que permita cessar o evento pandêmico em nosso território e               

que, por consequência, possa tornar a covid-19 uma doença mais controlável do ponto de              

vista da saúde pública.  
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2 FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO          

(UNIFESP) 

 

Esta pesquisa busca vincular a dimensão das políticas de assistência estudantil à            

formação em Psicologia na UNIFESP, enquanto modo de demarcar relações entre a            

permanência estudantil e a formação acadêmica do autor deste TCC, que irão surgir ao              

decorrer do trabalho, mais especificamente na seção do relato de experiência. Isso justifica a              

criação de um capítulo à parte para a discussão dessa formação. Sendo assim, é oportuno               

apresentar, conforme informações constantes no Projeto Político Pedagógico do curso,          

aspectos gerais da formação no curso e a sua articulação pedagógico-institucional com o             

campus Baixada Santista da UNIFESP. 

 

2.1 HISTÓRICO E BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CURSO  

 

A história do curso de Psicologia da UNIFESP se inicia com a construção do Campus               

Baixada Santista (mencionado nos planos de expansão da universidade como Campus           

Litoral), ainda em 2004, como fruto de uma política expansionista que contemplou a             

instituição, por meio de Programa de Expansão do MEC - que visava dotar recursos              

orçamentários para a expansão de diferentes instituições de ensino federais -, a partir do              

empenho, em valores nominais da época, de recursos da ordem de R$ 32.273.198,48, entre              

2005 e 2007 (RODRIGUES, 2008). O curso de Psicologia efetivamente iniciou as suas             

atividades no ano de 2006, época ainda anterior à implantação do REUNI - programa que, por                

meio de incrementos orçamentários por parte do Ministério da Educação, permitiu a            

ampliação da oferta de infraestrutura, recursos humanos (professores, técnico-administrativos         

etc), vagas e cursos universitários pelas instituições federais a partir de sua criação no ano de                

2007 -, mas já favorecido por políticas de expansão que já haviam contemplado a UNIFESP.               

O atual Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso pontua que: 

 
[...] no primeiro projeto político-pedagógico, lia-se que “o curso de Psicologia           
articula Saúde, Clínica e Intervenção como três termos indissociáveis que a           
Psicologia deve problematizar. É enfatizada a interação entre fenômenos biológicos,          
humanos e sociais, objetivando uma visão de saúde integral”. De fato, o desenho             
desse primeiro projeto adotava a saúde, e estratégias a ela relacionadas, como sua             
principal característica e uma de suas ênfases. A segunda ênfase foi designada como             
“pesquisa”, seguindo uma vocação desta universidade (UNIFESP, p. 22, 2016). 
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2.1.1 Objetivos formativos do curso em relação à Educação Interprofissional 

 

O projeto político-pedagógico e institucional do campus Baixada Santista da          

UNIFESP, de caráter colaboracionista e interdisciplinar, confere às propostas pedagógicas do           

curso de Psicologia um vínculo orgânico com a Educação Interprofissional (EIP). Segundo            

Reeves (2016): 

 
A necessidade de EIP decorre diretamente da complexidade e natureza multifacetada           
da saúde e das necessidades de assistência social dos pacientes, requerendo           
coordenação eficaz de serviços. A necessidade também decorre de pesquisas          
evidenciando que a colaboração eficaz entre os prestadores dos diversos tipos de            
atenção à saúde é essencial para a oferta de atenção eficaz e integral (idem, p. 186). 

 

Assim, realiza-se uma articulação das práticas pedagógicas dos seis cursos sediados no            

campus Baixada Santista - Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social           

e Terapia Ocupacional -, a partir do princípio de se formar profissionais aptos ao trabalho               

colaborativo em equipe, partindo de uma superação da dimensão puramente          

técnico-instrumental de suas profissões, rumo à transversalidade e à integralidade das formas            

de cuidado. Os desenhos curriculares dos cursos se organizam, de modo a contemplar a EIP,               

em eixos, sendo eles: 

 

Eixo Trabalho em Saúde (TS): unidades curriculares (UCs) relacionadas ao estudo do            

campo da saúde, englobando conteúdos como epidemiologia, organização e gestão do           

Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil e multideterminação do processo saúde-doença,            

além do desenvolvimento de práticas interprofissionais para o cuidado à saúde, como trabalho             

em equipe e a construção de clínicas comuns com outros cursos da saúde durante as cinco                

UCs do eixo; 

 

Eixo Inserção Social (IS): UCs relacionadas ao estudo das ciências sociais, abordando            

conteúdos de antropologia, sociologia e humanidades de modo geral; 

 

Eixo Biológico: UCs relacionadas ao estudo das ciências biológicas, a partir das bases             

celulares: moleculares, genéticas, bioquímicas e biofísicas; e das bases histológicas,          

fisiológicas, anatômicas e embriológicas que subsidiam o estudo dos sistemas do corpo            

humano, como o sistema nervoso. 
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Cada eixo contempla um aspecto específico da formação de profissionais para a área             

da saúde - principal ênfase formativa dos cursos sediados no Instituto Saúde e Sociedade da               

Unifesp Baixada Santista (ISS - UNIFESP-BS) -, sendo que, desde o primeiro ano, os              

estudantes se encontram nas unidades curriculares desses eixos em turmas mistas, contendo            

graduandos de todas as profissões da área de saúde sediadas no campus. Isso permite intenso               

compartilhamento de saberes, interações e convivência entre as profissões e os futuros            

profissionais, propiciando uma desconstrução dos estereótipos estanques e frequentemente         

hostis dos diferentes cursos, muito presentes nos modelos mentais dos graduandos,           

especialmente nos primeiros anos (REEVES, 2016). 

Favorecer espaços de educação e de aprendizagem por meio da integração das turmas             

de diferentes graduações em uma estrutura de eixos pedagógicos têm sido a estratégia adotada              

pelo campus Baixada Santista da UNIFESP para engendrar uma EIP. Assim, como aponta o              

PPP do curso de Psicologia, desenvolver uma EIP “(...) corresponde a uma cultura de              

ensino-aprendizagem caracterizada pelas trocas pelas trocas e saberes partilhados,         

estabelecendo espaços formativos mais significativos e comprometidos com a prática do           

trabalho em equipe” (UNIFESP, 2016, p. 14).  

Portanto, a EIP é um elemento estruturante, dentro do contexto de formação em             

Psicologia na UNIFESP, que busca oferecer soluções para se pensar a articulação modular             

entre os saberes técnico-científico-instrumentais, específicos para cada profissão, e o          

direcionamento desses conhecimentos adquiridos em termos de se construir práticas          

integradas e multiprofissionais de maneira implicada com o cuidado e com a atenção em              

saúde. A EIP é especialmente relevante dentro do contexto do SUS, marcado pela necessidade              

de atualização das práticas tecnicistas dos profissionais de modo a contemplar as demandas e              

as exigências do sistema público de saúde em relação à prestação de serviços para a               

população, deslocando-se de visões e modelos fragmentados de saúde para concepções           

amplas e integrais ativadas para o trabalho profissional de modo colaborativo e pautado por              

princípios da educação permanente2. 

 

 

 

 

2 A educação permanente, no contexto das profissões da saúde, refere-se a um aprendizado cotidiano baseado na                 
troca de experiências interprofissionais e no acúmulo de conhecimentos derivados da prática profissional. 
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2.1.1.1 Objetivos formativos específicos do curso 

 

Pensar a formação em Psicologia na UNIFESP implica em abordar as diferentes            

ênfases que norteiam os processos de ensino-aprendizagem, relacionados com as áreas de            

atuação da profissão - como trabalho, educação, clínica, saúde, instituições sociais etc. -, de              

modo a contemplar o itinerário necessário de conhecimentos, competências e habilidades para            

compor uma formação generalista de psicólogas e psicólogos (UNIFESP, 2016). Essas           

ênfases ou áreas de concentração do ensino formativo - “saúde e clínica”; política e              

instituições”; além de "educação e sociedade” - operam diferentes intercruzamentos que, ao            

longo do processo de formação curricular, passam a constituir, por meio dos aprendizados e              

das experiências adquiridas em diferentes unidades curriculares do curso, uma arquitetura           

extremamente complexa de elementos teóricos, práticos e atitudinais indispensáveis à          

profissionalização e ao fazer psicológico. Sendo assim, conforme o PPP do curso de             

Psicologia: 

 
As três ênfases têm múltiplos pontos de intersecção, mas enfatizam aspectos           
distintos, indicados em suas denominações: enquanto a primeira [saúde e clínica]           
focaliza a área da saúde e sua face clínica (considerando seus aspectos singulares e              
coletivos), a segunda [política e instituições] volta-se para o campo social (sua            
história, forças em disputas e organizações) e a terceira [educação e sociedade] lida             
com a experiência educativa (seus processos e enquadres formal, não formal,           
cultural) (UNIFESP, p. 25-26, 2016). 

 

É importante ressaltar o vínculo do ensino com a pesquisa e a extensão (conhecido              

como tripé universitário), sendo a corresponsabilização do estudante em sua trajetória de            

aprendizado um dos pressupostos para a formulação das políticas pedagógicas do curso: tanto             

em relação ao percurso formativo, quanto à iniciação científica e à participação de projetos de               

extensão, que envolvem não apenas quesitos de aprendizagem e experiência profissionais,           

mas também a possibilidade de intervenção social em redes comunitárias ao redor da             

universidade.  

Por fim, é na relação entre as UCs dos eixos comuns (TS, IS e Eixo Biológico) e as                  

UCs específicas do curso de Psicologia que se pode localizar movimentos pedagógicos            

fecundos que apontem para a contextualização e a integração dos saberes, adquiridos por             

meio de diferentes experiências de ensino-aprendizagem, em uma perspectiva de totalização e            

de interprofissionalidade das práticas dos futuros prestadores de atenção à saúde 

 

  
 



33 
 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender as potencialidades e os desafios das políticas de assistência estudantil e            

condições de acesso à universidade pública por meio de uma revisão bibliográfica e um relato               

de experiência. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Adquirir novos dados e conhecimentos relativos às questões de acesso e permanência            

estudantil em universidades públicas. 

● Examinar a relação entre a formação dos estudantes beneficiados por políticas de            

acesso e de assistência estudantil em instituições públicas de ensino superior, o            

desempenho acadêmico e o desenvolvimento psicossocial. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa que teve início com uma revisão             

narrativa da literatura científica que trata sobre relações entre as políticas de assistência             

estudantil, condições de acesso às universidades públicas federais por meio da Lei de Cotas e               

a formação acadêmica e profissional dos estudantes beneficiários dessas políticas públicas.           

Em seguida foi produzido um relato de experiência de modo a apresentar uma perspectiva da               

vivência de um universitário a respeito de seus processos de permanência estudantil. 

A metodologia de pesquisa escolhida para o desenvolvimento deste trabalho de           

conclusão de curso foi o de análise qualitativa. De fato, segundo Minayo (2007): 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas            
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado ou não              
deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados,            
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Esse conjunto de fenômenos          
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se              
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações                 
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. (MINAYO,             
p.21-22, 2007) 

 

Assim, as metodologias de pesquisa qualitativas podem ser compreendidas como          

aquelas que são capazes de assimilar questões referentes ao significado e à intencionalidade             

que são próprias dos atos, das relações e das estruturas sociais (MINAYO, 2010). 

O método de revisão narrativa se constitui a partir da análise qualitativa, que, de              

acordo com Minayo (2010), pode ser definido a partir do estudo das crenças, da história, das                

relações, das percepções, das opiniões, etc., que forjam a interpretação que as pessoas fazem              

do mundo e de suas próprias vivências.  

Sendo assim, foram estudadas as produções teóricas encontradas online em bases de            

dados - Scielo e o CAPES Periódicos -, em relação ao tema proposto por este projeto de                 

pesquisa. Elaborou-se uma tabela com as doze produções acadêmicas pesquisadas, entre           

artigos e dissertações, feitas no Excel, com os seguintes elementos: bases pesquisadas, título             

dos artigos e dissertações, palavras-chave, autores, local, ano, nome do periódico, objetivos,            

metodologia, resultados e conclusões e o fichamento de cada artigo ou dissertação. As             

palavras-chaves utilizadas para a pesquisa nas bases de dados foram: assistência estudantil,            

permanência estudantil e educação, assistência estudantil e sistema de cotas, assistência           

estudantil e saúde e também assistência estudantil e universidade pública. Algumas           
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produções foram pesquisadas por meio do Google Acadêmico a partir de seus títulos, como              

indicações de pesquisa.  

A extração de dados e a comparação de padrões entre as produções acadêmicas             

subsidiou, conforme Bardin (1979, apud MINAYO, 2007), uma análise de conteúdo por meio             

de definições temáticas, ou seja, a investigação do que há de convergente e de divergente nos                

textos estudados. Assim, puderam ser classificados e divididos em eixos temáticos. Por            

último, o relato de experiência 

 
(...) opera um processo de reflexão, associações e elaborações caracterizado por uma            
multiplicidade teórica e metodológica, buscando compreender a experiência do lugar          
de que se fala e seu tempo histórico articulados com a teoria, o que legitima a                
experiência enquanto fenômeno científico (BARBERO, 2019). 
 

Sendo assim, contar a história da própria experiência de vivenciar um fenômeno, a             

partir de recursos discursivos próprios, é uma forma de evidenciar como contextos sociais,             

históricos, políticos, culturais, institucionais, etc., atravessam e se encarnam na vida do sujeito             

que tem a sua experiência para compartilhar. E esse registro pessoal, como tantos outros              

métodos das ciências humanas, também se constitui como uma importante ferramenta para            

compreender a diversidade própria da ciência contemporânea (DALTRO e DE FARIA, 2019). 

Contar uma experiência, conforme Bondía (2002), é relatar algo para além do            

acontecimento, que é cotidiano e comum. É relatar como o sujeito da experiência, em sua               

exposição e em sua passividade frente à ordem irresistível dos acontecimentos, encarna os             

objetos de sua experiência, aquilo que se vive frente ao que acontece, de modo único e                

singular, de modo a registrar como a experiência passa e deixa marcas e transformações no               

sujeito que a vive. Por fim, é no encontro entre a objetividade do registro científico de                

diferentes produções acadêmicas e a subjetividade da experiência de quem viveu os processos             

de permanência estudantil em uma universidade pública que se monta os vértices que             

compõem e dão vida a esse trabalho. 
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5 RESULTADOS 

 

Após a análise e o fichamento de doze produções acadêmicas, entre artigos e             

dissertações, selecionadas durante a fase de revisão narrativa desta pesquisa, buscamos           

estabelecer um panorama geral do que foi investigado a partir da construção de tabelas, de               

modo a permitir uma visualização sistemática dos dados encontrados. As produções foram            

classificadas em eixos temáticos, conforme recortes interpretativos e intuitivos do autor desta            

pesquisa, de modo que sejam representantes de dimensões significativas dos fenômenos           

“assistência estudantil” e “permanência estudantil”.  

Esses eixos temáticos são: “O que falam da assistência/permanência estudantil?”,          

“Desempenho acadêmico e desenvolvimento psicossocial”, “REUNI e condições de acesso à           

universidade federal”, “Condições de acesso e permanência na universidade federal por meio            

da Lei de Cotas”, “Modos de subjetivação dos estudantes beneficiários” e “Condições            

político- institucionais de implantação do PNAES”. 

Assim, tal forma de análise permite apreender aquilo que predomina nos conteúdos            

analisados, bem como as convergências e divergências no modo de se tratar a relação entre a                

permanência estudantil e as políticas de assistência estudantil. Abaixo, está a sistematização            

geral das produções revisadas por este trabalho. 

O quadro seguinte apresenta uma lista de textos pesquisados durante a revisão            

narrativa desta pesquisa que trazem relações entre permanência e assistência estudantil. 

 

Quadro 1: Lista de textos pesquisados durante a revisão narrativa desta pesquisa. 

 

 

Relações entre permanência e assistência estudantil 

Título Autores e ano Objetivos (metodologia) Eixo temático 

Assistência 
estudantil sob  
múltiplos 
olhares: a  
disputa de  
concepções 

Natália Gomes  
dos Reis Dutra;   
Maria de Fátima   
de Souza Santos,   
2017 

O estudo discute sobre as     
diferentes concepções de   
assistência estudantil,  
sistematizando os principais   
pontos de discussão em torno     
dessa temática na atualidade  
(qualitativa). 

O que falam da    
permanência/assistên
cia estudantil? 
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Estudantes 
universitários: 
estratégias e  
procedimentos 
para a  
permanência 

Hellen Cristina  
Xavier da Silva   
Matos; Maria  
Cristina da  
Silveira Galan  
Fernandes, 2019 

O estudo propõe examinar o     
tema da permanência   
universitária a partir das    
contribuições teóricas de   
Pierre Bourdieu (qualitativa). 

Desempenho 
acadêmico e  
desenvolvimento 
psicossocial 

Desempenho 
acadêmico, 
permanência e  
desenvolviment
o psicossocial  
de 
universitários: 
relação com  
indicadores da  
assistência 
estudantil 
(Dissertação de  
Mestrado) 

Ana Maria Yung   
de Andrade,  
2014 

O objetivo da dissertação é     
estudar correlações estatísticas   
entre variáveis, definidas a    
partir das discussões de    
literatura na área, que podem     
influenciar na decisão sobre a     
permanência estudantil do   
ponto de vista do estudante     
(quantitativa). 

Desempenho 
acadêmico e  
desenvolvimento 
psicossocial 

Os impactos da   
política de  
assistência 
estudantil no  
rendimento 
acadêmico 

Maria Cristina  
Costa, 2016 

O artigo estuda a conceituação     
de qualidade de vida (QV) na      
literatura científica e as    
relações estabelecidas entre as    
políticas de assistência   
estudantil, levando em   
consideração aspectos  
definidos como QV, e o     
rendimento acadêmico  
(qualitativa). 

Desempenho 
acadêmico e  
desenvolvimento 
psicossocial 

Programa 
Nacional de  
Assistência 
Estudantil: uma  
avaliação de  
estudantes de  
baixa condição  
socioeconômica 
em uma  
universidade 
pública 

Maria Celia  
Nogueira Lima;  
Marlene Catarina  
de Oliveira  
Lopes Melo,  
2016 

O artigo avalia os impactos     
das políticas de assistência    
estudantil em uma instituição    
de ensino superior pública na     
permanência universitária por   
meio da conceituação de    
políticas públicas  
compensatórias (qualitativa). 

Condições de acesso   
e permanência na   
universidade federal  
por meio da Lei de     
Cotas 
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Sistema de  
cotas, trajetórias  
educacionais e  
assistência 
estudantil: por  
uma educação  
inclusiva 

Carla Silva  
Machado; 
Carolina Alves  
Magaldi, 2016 

O artigo reflete a respeito da      
mudança da universidade   
pública por meio da expansão     
de vagas (REUNI) e a adoção      
do sistema de cotas para     
grupos sub-representados nas   
últimas duas décadas   
(qualitativa). 

Condições de acesso   
e permanência na   
universidade federal  
por meio da Lei de     
Cotas 

Políticas de  
assistência 
estudantil em  
saúde nos  
institutos e  
universidades 
federais 

Taís Breicher;  
Raquel Campos  
Nepomuceno de  
Oliveira, 2016 

O artigo traz uma importante     
contribuição à literatura   
científica sobre assistência   
estudantil ao discutir questões    
institucionais da  
implementação das políticas   
de assistência estudantil em    
saúde em institutos e    
universidades federais  
(qualitativa). 

Condições 
político-institucionai
s de implantação do    
PNAES 

Avaliando o  
Programa 
Nacional de  
Assistência 
Estudantil 
(PNAES) pela  
ótica das  
epistemologias 

Marcelo 
Rencktenvald; 
Lauro Mattei;  
Vilmar Alves  
Pereira, 2018 

O artigo analisa o PNAES pela      
ótica das diferentes   
epistemologias: positivismo,  
utilitarismo, funcionalismo,  
sistemismo, olhar dialético e    
olhar da complexidade   
(qualitativa). 

REUNI e condições   
de acesso à   
universidade federal 

Política Pública  
e Subjetividade:  
a assistência  
estudantil na  
universidade 

Jardel Pelissari  
Machado; 
Miriam 
Aparecida 
Graciano de  
Souza Pan, 2014 

O estudo analisa os possíveis     
efeitos de uma política pública     
- o PNAES - na produção de       
modos de subjetivação de    
jovens em uma universidade    
federal brasileira - UFPR    
(qualitativa). 

Modos de  
subjetivação dos  
estudantes 
beneficiários  
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5.1 O QUE FALAM DA ASSISTÊNCIA/PERMANÊNCIA ESTUDANTIL? 

 

O artigo “Assistência estudantil sob múltiplos olhares: a disputa por concepções”           

estabelece uma discussão longitudinal a respeito das concepções que disputam os sentidos            

sociais sobre as políticas de assistência estudantil. Isto é, estuda os contrastes, as oposições, as               

relações de incluído/não incluído que permeiam a categoria analítica “assistência estudantil”           

 

O Plano  
Nacional de  
Assistência 
Estudantil e o   
REUNI: 
ampliação de  
vagas versus  
garantia de  
permanência 

Juliana Fiuza  
Cislaghi; Mateus  
Thomaz da Silva,   
2012 

O artigo examina como as     
mudanças do ensino superior    
são influenciadas por   
organismos internacionais,  
como o Banco Mundial,    
enquanto representantes da   
hegemonia neoliberal na   
estruturação de políticas   
públicas educacionais em   
países da periferia do    
capitalismo (qualitativa). 

REUNI e condições   
de acesso à   
universidade federal 

O direito à   
educação e a   
permanência 
estudantil na  
UFPR: uma  
análise da  
política de  
assistência 
estudantil 

Daniele Graciane  
de Souza;  
Adriana Dragone  
Silveira, 2016 

O objetivo do artigo é analisar      
a materialização institucional   
do PNAES na estruturação de     
políticas de assistência   
estudantil da UFPR   
(qualitativa). 

Condições 
político-institucionai
s de implantação do    
PNAES 

"ENTRE 
FRACOS E  
FERIDOS": um  
estudo sobre os   
significados do  
percurso de  
estudantes 
atendidos pela  
política de  
assistência 
estudantil da  
UNIFESP 
(Dissertação de  
Mestrado) 

Eliana Almeida  
Soares Ganam,  
2016 

A dissertação investiga a    
trajetória estudantil a partir de     
sentidos e significados   
atribuídos por um grupo de     
estudantes atendidos pelos   
programas de assistência   
estudantil da UNIFESP, a    
partir das vivências no espaço     
universitário (qualitativa). 

Modos de  
subjetivação dos  
estudantes 
beneficiários 
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nos pensamentos, discursos e olhares epistemológicos de diferentes sujeitos direcionados à           

temática (DUTRA e SANTOS, 2017). 

A tabela a seguir organiza os conjuntos de oposições encontrados no referido artigo             

em relação a concepções de assistência estudantil advindas de diferentes atores e discursos             

sociais. 

 
Quadro 2: oposições encontradas em texto a respeito das concepções de assistência estudantil.  

Fonte: Dutra e Santos, 2017. 

 

 
 

Tais pares de oposições elencados no quadro 2 refletem a dinâmica de produção social              

de sentidos sobre a assistência estudantil, que estão sendo constantemente sendo disputados            

por atores sociais e enunciados por diferentes pensamentos, estruturando proposições que           

atribuem determinados significados à assistência estudantil. Essas relações de sentido não           

estão apenas localizadas nas falas do senso comum, mas encontram vida em disputas             

epistemológicas que refletem diferentes visões de mundo dos sujeitos implicados na discussão            

desse tema. 

Alguns atores envolvidos no “caldo de ideias” que ativam diferentes discursos sobre a             

assistência estudantil são: os governos, que desenham as políticas públicas para determinadas            

finalidades (MACHADO e PAN, 2016); instituições e organizações universitárias, como          

 

Concepções de Assistência Estudantil 

Oposição 1  Gasto (dispêndio de recursos públicos) x 
Investimento (expectativa de formação de 
capital humano) 

Direito social 

Oposição 2 Política de educação Política relacionada à 
política de assistência 
social 

Oposição 3 Satisfação de necessidades de 
sobrevivência 

Direito social 

Oposição 4  Repasses financeiros  Assistência integral 
(saúde, cultura, esporte, 
participação social, etc) 

Oposição 5  Gestão institucionalmente centralizada 
em reitorias e pró-reitorias 

Gestão democratizada 
(com participação dos 
estudantes) 
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reitorias e pró-reitorias, que trabalham, conforme a autonomia universitária preconizada          

constitucionalmente, a maneira de distribuição de recursos alocados para a política de            

assistência estudantil pelo Estado e a estruturação de políticas e ações institucionais para o              

atendimento dos estudantes (DUTRA e SANTOS, 2017); os espaços de representação           

político-institucional, como o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e           

Estudantis (FONAPRACE), responsável por subsidiar a produção de informações e          

documentos sobre o perfil dos estudantes de instituições federais de ensino superior, de modo              

a exigir do governo federal o atendimento das demandas identificadas por meio de políticas              

públicas (DUTRA e SANTOS, 2017; JESUS et. al., 2016); a comunidade universitária em             

geral, composta por docentes, discentes, técnico-administrativos, gestores e outros grupos de           

interesse, que reconhecem, de modo geral, a importância de se construir uma efetiva política              

de assistência estudantil para um modelo de universidade que se abriu para novos públicos,              

até então sub-representados, com as políticas inclusão adotadas no Brasil nas últimas duas             

décadas (RENCKTENVALD et. al, 2018); e os organismos internacionais, como o Banco            

Mundial (BM), que se projetam enquanto parceiros de projetos governamentais para a            

educação pública em países da periferia capitalista, com alinhamento às diretrizes neoliberais,            

por meio de princípios como a racionalização - aplicação de menos recursos públicos para o               

financiamento da educação, buscando a otimização de resultados educacionais por metas de            

escolarização da população - e o uso prioritário da educação pública para a formação de               

mão-de-obra tecnicamente qualificada para as novas demandas do mercado de trabalho em            

um contexto de transformações técnico-científicas-informacionais do sistema capitalista        

global, de modo a impulsionar um crescimento econômico nos países em que existe a atuação               

desses organismos (CISLAGHI e SILVA, 2012).  

 

5.2 DESEMPENHO ACADÊMICO E DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL 

 

5.2.1 Em termos quantitativos 

 

A dissertação de mestrado “Desempenho acadêmico, permanência e desenvolvimento         

psicossocial de universitários: relação com indicadores da assistência estudantil” trouxe          

contribuições à literatura ao desenvolver um estudo de correlação para demonstrar de que             

forma variáveis definidas pela pesquisa, associadas à permanência estudantil, encontram-se          

correlacionadas estatisticamente, o que nos dá um parâmetro de quantificação a respeito de             

como diferentes fatores podem afetar a permanência estudantil (ANDRADE, 2014). 
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Sendo assim, o referido estudo de correlação realizado por Andrade (2014) teve como             

objetivo mapear estatisticamente as associações relevantes entre permanência estudantil e          

outras dimensões da vida universitária. Dessa forma, o estudo definiu, assim, as            

variáveis-alvo do estudo, por meio do recorte de itens relacionados à legislação do PNAES e               

de itens quantificados por meio da aplicação de questionários, aplicação de instrumentos com             

escalas (para a quantificação dos fenômenos abordados) e a identificação de características            

sociodemográficas de estudantes da Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS). Tais            

prospecções permitiram a definição da amostra para o estudo estatístico das variáveis            

abordadas na pesquisa, como aspectos de carreira (identidade e decisão de carreira por parte              

do estudante), desenvolvimento psicossocial e apoio social percebido (família, amigos, pares,           

instituição), visando contemplar a análise de fatores como, por exemplo, a permanência            

estudantil,  o desempenho acadêmico e o desenvolvimento psicossocial (Idem, 2014). 

O estudo demonstrou a maior correlação estatisticamente significativa entre as          

variáveis definidas “Intenção de permanência no curso” junto com “Identidade de Carreira” e             

“Decisão de Carreira”, indicando que o estabelecimento e o comprometimento por metas            

profissionais exercem um grande efeito para a permanência estudantil. Percebeu-se a           

correlação da variável “Desenvolvimento Psicossocial” com todas as variáveis estudadas,          

indicando que o apoio institucional, dos pares, da família e aspectos ligados à formação de               

identidade profissional são importantes para a adaptação do estudante ao contexto           

universitário e à formação de um projeto profissional futuro (ANDRADE, 2014).  

Não se encontrou correlações estatisticamente significativas entre as variáveis         

definidas pelo PNAES e as variáveis de permanência estudantil e desempenho acadêmico.            

Isso pode indicar uma limitação da pesquisa em avaliar a satisfação e a percepção dos               

estudantes sobre como a suficiência ou não das ações de assistência estudantil influencia na              

permanência estudantil (ANDRADE, 2014).  

A seguir, serão apresentadas tabelas com as principais correlações estatisticamente          

significativas (correlação de Spearman3), com p< 0,05 e nível de significância de 1% ou 5%,               

que foram obtidas a partir dos resultados do estudo. 

 

 

 

3 Mede a correlação entre variáveis quantitativas e qualitativas ordinais ou entre duas variáveis qualitativas               
ordinais. 
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Quadro 3: Correlação entre variáveis (Intenção de permanência x Identidade de carreira e Intenção de 

permanência x Decisão de carreira). Fonte: Andrade, 2014. 

 

 

O quadro 3 descreve as correlações identificadas entre as variáveis “Intenção de            

permanência no curso” e as variáveis “Identidade de carreira” e “Decisão de carreira”, que se               

mostraram ser as mais significativas no âmbito do estudo estatístico. 

 

Quadro 4: Correlação entre a variável Desenvolvimento psicossocial e as outras listadas pela tabela. 

Fonte: Andrade, 2014. 

 

 

O quadro 4 demonstra a correlação múltipla encontrada pelo estudo estatístico da            

variável “Desenvolvimento psicossocial” e as variáveis “Percepção de apoio dos          

professores/família/pares”, “Decisão de carreira”, “Identidade de carreira” e “Apoio         

pedagógico”, demonstrando que há fecunda relação entre o desenvolvimento psicossocial dos           

universitários e várias outras dimensões que atravessam esse processo, sendo fatores que            

favorecem ou dificultam a permanência universitária, observando-a do ponto de vista da            

adaptação do estudante ao contexto universitário. 

 

  

 

Intenção de permanência no curso e 

Identidade de carreira (r = 0,38) Decisão de carreira (r = 0,31) 

Desenvolvimento psicossocial (adaptação ao contexto universitário) e 

Percepção de apoio dos professores (r= 0,46) 

Percepção de apoio da família (r = 0,40) 

Percepção de apoio dos pares (r = 0,30) 

Decisão de carreira (r = 0,31) 

Identidade de carreira (r = 0,26) 

Apoio pedagógico (r = 0, 23) 
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 5.2.2 Em termos qualitativos 

 

Os achados das outras duas produções, classificadas no eixo temático “desempenho           

acadêmico”, em contraste com a produção analisada anteriormente, já que utilizam           

metodologias qualitativas, estão relacionados com as leituras de Bourdieu e com a            

investigação do conceito “qualidade de vida”, enquanto elementos que influenciam não só a             

permanência estudantil, mas também o aproveitamento acadêmico por parte dos estudantes.  

Por um lado, a leitura bourdesiana, retratada no artigo “Estudantes universitários:           

estratégias e procedimentos para a permanência”, propõe que, no ensino superior, os            

estudantes herdam o acúmulo de conhecimentos produzidos pela sociedade, processo que           

Bourdieu denomina como capital científico (MATOS e FERNANDES, 2019). Ademais,          

também herdam um conjunto de procedimentos de como estudar e de como produzir             

conhecimento científico (habitus). O capital cultural, advindo do acúmulo de experiências do            

contexto familiar, especialmente relacionadas ao nível de escolarização dos integrantes da           

família, exerce influência na adaptação às regras de funcionamento das instituições de ensino             

superior (MATOS e FERNANDES, 2019). 

A ação pedagógica da educação em nível superior está estruturada por meio de             

sistemas de disposições que unificam os saberes científicos e os sistemas de códigos             

científicos e acadêmicos utilizados para a transmissão de conhecimentos, ou seja, o habitus             

científico. Tal pedagogia caracteriza preponderantemente o modelo de ensino-aprendizagem         

das universidades. O habitus científico, segundo pressupostos de Bourdieu, encontraria mais           

aderência em estudantes com alto nível de capital cultural. No caso de estudantes advindos de               

escola pública, geralmente com menor nível de capital cultural, haveria uma menor            

familiarização com o campo científico-universitário (MATOS e FERNANDES, 2019).         

Portanto, segundo a tese de Bourdieu, esses estudantes precisam dispor de um tempo para a               

construção de um habitus científico, a partir de estratégias como:  

 

● Prolongamento do curso para a formação tardia do habitus científico;  

● Parâmetros de desempenhos acadêmicos baseados a partir do mínimo         

requerido para a aprovação em disciplinas; 

● Buscar ajuda de outros estudantes, acontecendo, assim, a transmissão de          

capital científico por pares. 
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Esse artigo identificou na assistência estudantil prestada pelas universidades um          

importante apoio institucional na esfera econômica, permitindo que os estudantes se           

dediquem mais à formação universitária sem se preocuparem tanto com questões financeiras.            

Entretanto, também mostrou uma baixa colaboração dessas instituições enquanto apoiadoras          

das dimensões pedagógicas e culturais, responsabilizando os estudantes a buscarem          

estratégias individuais de viabilização (ou não) de seus processos formativos (MATOS e            

FERNANDES, 2019). 

Já o artigo “Os impactos da política de assistência estudantil no rendimento            

acadêmico” encontrou importantes relações sobre a qualidade de vida do estudante, a            

permanência estudantil e o desempenho acadêmico, que podem ser integradas à análise de             

como as políticas de Assistência Estudantil impactam na permanência dos estudantes           

(COSTA, 2016). 

A qualidade de vida do estudante é considerada um fator relevante para o desempenho              

acadêmico e o desenvolvimento psicossocial, sendo que esse conceito de qualidade de vida é              

multidimensional e pode ser relacionado a fatores importantes na vida dos universitários, tais             

como: performance acadêmica, tempo para a graduação, satisfação do estudante com o curso,             

conduta em classe, relações sociais, envolvimento em atividades extracurriculares, cuidados          

com a saúde física e mental, interação entre pais e estudantes e entre pares (COSTA, 2016). 

É importante ressaltar a intersecção entre esse último artigo e a primeira produção             

analisada no eixo temático “desempenho acadêmico”, que traz uma prospecção estatística, já            

que a "Identidade de Carreira", variável definida pelo estudo estatístico mencionado por esta             

pesquisa, é importante para o prosseguimento do curso e o desenvolvimento do aluno em seus               

aspectos intelectuais, interpessoais e acadêmicos. E a assistência estudantil, por mais que            

possa oferecer condições de permanência material aos estudantes, pode não ser o suficiente             

para promover a qualidade de vida ao estudante e nem para impulsionar o seu rendimento               

acadêmico. Isso significa que não é possível fazer uma análise isolada estritamente entre a              

assistência estudantil e a permanência estudantil, sem levar em consideração todas as            

dimensões determinantes da qualidade de vida. Em outras palavras, para caracterizar o            

fenômeno da permanência estudantil de modo mais completo, é preciso refletir sobre quais as              

condições que estruturam positiva ou negativamente a formação dos estudantes durante o            

percurso nas instituições de ensino e de que forma os estudantes se identificam com os cursos                

e se há alinhamento das formações com os projetos futuros de vida (ANDRADE, 2014;              

COSTA, 2016). 
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5.3 REUNI E CONDIÇÕES DE ACESSO À UNIVERSIDADE FEDERAL 

 

A discussão desse eixo temático pode ser desdobrada em duas ênfases: o REUNI como              

política educacional e o REUNI como sistema promotor de desequilíbrio entre a oferta de              

acesso à universidade e o amparo à permanência estudantil dos novos egressos. 

O artigo “O Plano Nacional de Assistência Estudantil e o REUNI: ampliação de vagas              

versus garantia de permanência” reflete de como modo organismos internacionais, como o            

Banco Mundial (BM), interferem na definição de políticas educacionais em países da periferia             

do capitalismo, a partir de diretrizes como a economicidade dos recursos públicos, maior             

participação da iniciativa privada nos sistemas de educação desses países e o cumprimento de              

metas educacionais para a preparação de estudantes para competirem no mercado de trabalho             

e, assim, contribuírem para o desenvolvimento econômicos desses países (CISLAGHI e           

SILVA, 2012).  

Para essas instituições econômicas, tais ações são uma forma de rentabilizar           

dividendos futuros com os países com quem mantém relações de financiamento e de acesso a               

crédito. É importante para esses organismos monitorar parâmetros como nível de           

endividamento público e taxas de crescimento econômico em países em que mantém atuação.             

A concessão de linhas de financiamento desses órgãos se dá a partir da exigência da               

implementação, por parte de governantes, de políticas econômicas que possam controlar esses            

parâmetros, sendo que a educação pública possui um forte papel estratégico por ser             

considerada um fator desenvolvimentista das sociedades mais pobres. 

Os relatórios e documentos do BM reforçam a concepção de conhecimento como            

prioritário para o desenvolvimento dos países, com redução de pobreza e aumento na             

produtividade econômica, a partir da transformação das políticas de educação a partir de             

vetores como: TIC's (Tecnologias da Informação e Comunicação); internacionalização da          

prestação de serviços de educação terciária; e incremento de capital humano e social, a partir               

da noção de que o desenvolvimento de capacidades laborais dos indivíduos será            

economicamente benéfico para a sociedade (CISLAGHI e SILVA, 2012). 

O REUNI incorpora as diretrizes do BM, a partir do início do atual século, ao               

implementar políticas de acesso à universidade - interpretadas pelos autores do artigo            

analisado como uma ação de "massificação" do acesso, em contraposição ao termo            

democratização, utilizado em outros estudos para se referir a essas políticas - sem, em              

contrapartida, ampliar proporcionalmente os orçamentos para as universidades absorverem o          

novo quantitativo de campus, cursos e quadros discentes. Isso gerou, por consequência, uma             
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grande precarização laboral dos quadros docentes e administrativos das universidades federais           

(CISLAGHI e SILVA, 2012). 

Juntamente com perdas financeiras relativas nessas instituições, por meio da          

implementação do princípio de racionalização do ensino superior, o foco do REUNI,            

sobremaneira, foi impor, por meio de contratos de gestão, a exigência de altas taxas de               

diplomação em relação ao quantitativo de vagas universitárias ofertadas pelas instituições de            

ensino contempladas por essa política. A falta de recomposição orçamentária para as            

universidades de ensino superior federais induziu a atual situação de desequilíbrio do binômio             

acesso-permanência vista nessas instituições, visto que não há recursos financeiros          

disponibilizados de forma suficiente para acompanhar, sem perdas de qualidade de custeio, a             

expansão do ensino superior federal no Brasil, com tendência, ao longo dos anos, de redução               

per-capita de recursos investidos em relação à população de discentes de universidades            

federais (CISLAGHI e SILVA, 2012; RENCKTENVALD et. al, 2018). 

A concepção do REUNI estaria, assim, organizada para promover um melhor           

aproveitamento da estrutura instalada das universidades públicas, buscando solucionar         

“problemas” identificados pelo Banco Mundial (1994 apud CISLAGHI e SILVA, 2012).           

Esses tais problemas são: baixa relação professor-aluno, já que o REUNI propõe aumentar             

essa proporção de 1/12 para 1/18; suposta subutilização de alguns serviços, sendo que o              

REUNI propõe a expansão das atividades universitárias, com novos cursos, turmas em            

período noturno e, portanto, um maior contingente de discentes a partir de estruturas físicas              

preliminares insuficientes (GANAM, 2016); e altos gastos com serviços ditos como não            

educacionais, como alojamento, alimentação e outros serviços subvencionados pelo Estado          

aos estudantes, representando tal item, identificado como um problema pelo BM, um ataque             

brutal às políticas de assistência estudantil (CISLAGHI e SILVA, 2012).  

É importante notar que o REUNI não instituiu as bases para a implementação de              

políticas de assistência estudantil em universidades federais, apesar de promover o acesso por             

meio da expansão das matrículas universitárias e citar nominalmente a assistência estudantil            

enquanto um elemento que deve ser incentivado e ampliado pelas instituições federais de             

ensino para o atendimento dos objetivos da legislação do REUNI (BRASIL, 2007). A             

regulamentação específica para uma política pública nacional de assistência estudantil apenas           

veio com a formulação do PNAES. 

 

 



48 
 

5.4 CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL POR          

MEIO DA LEI DE COTAS 

 

Esse eixo temático, englobando a análise de dois artigos, parte do pressuposto da             

adoção de políticas públicas compensatórias para possibilitar o acesso de grupos           

sub-representados nas universidades públicas.  

O primeiro artigo analisado por este enfoque, “Programa Nacional de Assistência           

Estudantil: uma avaliação de estudantes de baixa condição socioeconômica em uma           

universidade pública”, trabalhou com a avaliação das políticas públicas na educação superior,            

sendo que: "[...] o objetivo da avaliação deve ser, dentre outros, determinar a pertinência e               

alcance dos objetivos, a eficiência, efetividade, impacto e sustentabilidade do          

desenvolvimento [da política pública]” (TREVISAN e BELLEN, 2008 apud LIMA e MELO,            

2016). 

Costa e Castanhar (2003, apud Lima e Melo, 2016) apontam que a avaliação das              

políticas públicas é um recurso utilizado para medir o desempenho de programas se faz              

necessário a definição de quais aspectos dos resultados obtidos serão avaliados, ou seja, os              

critérios de avaliação. Os principais critérios utilizados, segundo os autores, são: eficiência e             

eficácia; impacto; sustentabilidade; satisfação dos beneficiários; e equidade.  

É importante pontuar que a baixa institucionalização de instrumentos de avaliação de            

políticas públicas na gestão de programas governamentais na história dos governos do Brasil,             

refletindo o histórico de uso clientelista das políticas públicas, dificultam a avaliação sobre se              

as políticas públicas estão atingindo as finalidades para as quais foram criadas. Em específico,              

seria importante avaliar se o sistema de cotas, enquanto política inclusiva compensatória que             

reconhece a existência de grupos discriminados socialmente e que tenta instaurar uma            

equidade no acesso desses grupos no ensino superior público, está cumprindo seu papel em              

redistribuir oportunidades educacionais de modo a garantir a efetivação de direitos sociais            

indispensáveis à realização da cidadania plena daqueles socialmente mais desfavorecidos          

(LIMA e MELO, 2016). 

Já o artigo “Sistema de cotas, trajetórias educacionais e assistência estudantil: por uma             

educação inclusiva” reflete sobre os processos de fracasso escolar e evasão na educação             

básica de setores marginalizados, uma vez que não conseguem cumprir os ciclos de             

escolarização por conta da pressão que sofrem precocemente para conseguirem renda para            

seus núcleos familiares. Isso gera um gargalo em que poucos estudantes de grupos             
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sub-representados nas universidades, como os negros, completam o ciclo básico de educação            

(MACHADO e MAGALDI, 2016). 

O sistema de cotas em universidades públicas, como política afirmativa          

compensatória, serve para tentar corrigir uma distorção histórica e social que conferem, a             

diferentes grupos, acessos distintos e não equânimes à educação. Significa que aqueles de             

grupos marginalizados que conseguirem cumprir todas as etapas anteriores serão          

contemplados com uma reserva de vagas, de modo a pluralizar e a democratizar o acesso ao                

ensino superior (MACHADO e MAGALDI, 2016).  

O artigo destaca que a adoção do sistema de cotas gerou uma alteração no público               

discente das IES públicas, desencadeando, assim, um processo de criação de novas políticas e              

de sistemas de gestão universitária. Além disso, destaca também as novas problemáticas da             

alteração da universidade, no que concerne a questões como evasão e a permanência             

universitária em um momento inédito que se vê ocupada por um novo público             

socioeconomicamente vulnerável (MACHADO e MAGALDI, 2016). 

É importante destacar que a superação dos processos de exclusão de negras e negros              

das universidades públicas se inicia com a adoção de políticas de cotas raciais. Mas é               

necessário que as instituições de ensino olhem para a estruturação das políticas de assistência              

estudantil também levando em consideração a especificidade de um público novo nas            

universidades que é socialmente estigmatizado pelo racismo estrutural em nossa sociedade e            

que, por consequência, está inserido nas piores condições de emprego e renda, com grandes              

implicações no risco de evasão desse grupo dos bancos universitários.  

Assim, urge a necessidade de se oferecer as devidas condições de assistência, até             

mesmo com uma reformulação legislativa do atual PNAES, de modo que se possa garantir              

mais direitos para negras e negros que puderam ultrapassar o gargalo educacional e completar              

todos os ciclos educacionais da educação básica e que, posteriormente, conseguiram furar os             

muros da universidade pública, amparados pela lei de cotas. Apenas com a existência de              

políticas de assistência que reconheça a grande desigualdade social entre diferentes grupos            

étnico-raciais na população brasileira é que será possível prevenir a evasão desse novo perfil              

de estudante das universidades públicas e, assim, consolidar um projeto educacional com mais             

oportunidades de inserção social para os segmentos mais discriminados da sociedade. 

 

 

 

 



50 
 

5.5 MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS 

 

Esse eixo temático reflete de que modo são produzidas subjetividades entre os            

estudantes atendidos pelas políticas de assistência estudantil e os contextos sociais e            

institucionais em que estão inseridos. 

O artigo “Direito ou benefício? Política de assistência estudantil e seus efeitos            

subjetivos nos universitários” empreendeu uma pesquisa com grupos focais e com entrevistas,            

propondo encontrar contraposições de sentidos entre direito e benefício. A pesquisa procurou            

examinar as relações cotidianas e efeitos nos estudantes, partindo da premissa da negociação             

de sentidos nos discursos, estes que na e pela linguagem expressam as vozes sociais de               

grupos, vozes essas comportadas em signos ideológicos com uma consciência linguística           

resultante da combinação entre nossos posicionamentos e nossas possibilidades históricas de           

enunciação, conforme determina o círculo de Bakhtin (MACHADO e PAN, 2014). 

O quadro seguinte sintetiza os resultados encontrados pelos autores, interpretados a           

partir da filosofia da linguagem de Bakhtin. 

 
Quadro 5: Discursos e lugares-sentidos da permanência estudantil. Fonte: Machado e Pan, 2014. 

 

 

O quadro 5 discorre sobre o “mérito” do recebimento de auxílio estudantil com             

significação atribuída por diferentes perspectivas: enquanto assistencialismo ou direito.         

Também toca na “alteridade”, uma vez que receber bolsa auxílio implica em uma certa              

construção de subjetividade estigmatizada. Por último, o quadro versa sobre a questão da             

“produtividade”, já que, em uma sociedade capitalista, espera-se que uma remuneração           

financeira esteja sempre associada à prestação de um trabalho à sociedade. Aquilo que não se               

adequa à relação esforço laboral implicando em dinheiro não é visto como legítimo, mas sim               

com uma conotação negativa de “caridade” e de “favor”, especialmente quando a “ajuda”             

 

Mérito Alteridade Produtividade 

Auxílio financeiro para   
estudantes enquanto  
direito 

Fixação de identidades:   
estigma da pobreza;   
dependência da ajuda   
estatal para estudar 

Auxílio legitimado por   
contrapartida: valor do   
trabalho 

Auxílio financeiro  
enquanto 
benefício/assistencialismo 

Auxílio sem  
“contrapartida”: estimula o   
ócio e a “vagabundagem” 
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vem do Estado, uma vez que desafia o valor preponderante do trabalho como a forma aceita                

socialmente como genuína de se obter um retorno financeiro. 

Já a discussão empreendida pela dissertação de mestrado “‘ENTRE FRACOS E           

FERIDOS’: um estudo sobre os significados do percurso de estudantes atendidos pela política             

de assistência estudantil da UNIFESP” traz importantes contribuições para a temática da            

permanência estudantil quando a divide em duas dimensões: a permanência material e a             

permanência simbólica (GANAM, 2016). 

A permanência material está calcada na sobrevivência concreta cotidiana, na dimensão           

das necessidades imediatas dos estudantes. A satisfação das necessidades básicas de moradia,            

alimentação e locomoção pelas políticas de assistência estudantil, libera os estudantes de            

terem que procuram renda por vias laborais e reduz a necessidade de apoio familiar,              

permitindo com que os estudantes se dediquem mais à universidade, possibilitando a            

realização mais intensa de atividades de ensino, pesquisa e extensão (GANAM, 2016).  

A permanência simbólica, em contraste com a material, representa a estabilidade do            

indivíduo no ensino superior, sem que sofra por condições que o afastem do foco universitário               

e que, no limite, produzam situações de evasão e de retenção universitária. É essa estabilidade               

que permite a transformação do estudante, a partilha com seus pares e o pertencimento ao               

ambiente universitário (GANAM, 2016).  

Ganam (2016) também identifica, em seu trabalho, situações de preconceito de           

estudantes que são estereotipados/estigmatizados - estudantes cotistas, de transferência de          

instituições com baixa "respeitabilidade" -, gerando percepções de discriminação,         

constituindo-se em situações de humilhação social e exclusão na universidade dos que antes             

eram excluídos da universidade (Idem, 2016). Entretanto, a autora também identificou           

estratégias de superação dos estudantes que acompanhou em sua pesquisa, como o            

desempenho acadêmico como forma de legitimação de quem entrou "pela porta de trás”             

(Idem, 2016).  

Observa-se que a universidade pública, por mais que tenha se aberto a perfis de              

estudantes que tradicionalmente não tinham acesso ao ambiente universitário, ainda mantém           

mecanismos de discriminação e de diferenciação social que distinguem os “legítimos           

herdeiros” da universidade, aqueles oriundos de lares e de família com alto grau de              

escolarização e de capital cultural e informacional, com uma formação prévia que os             

permitem ter uma rápida integração ao contexto universitário-científico, e aqueles que são “de             

escola pública”, “os cotistas”, aqueles que não possuem experiências anteriores de           

escolarização que os permitam se encaixar no ideal de “estudante padrão”, mas, pelo             
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contrário, trazem muitas defasagens educacionais e demoram mais tempo para se adaptarem            

às adversidades e se integrarem plenamente à universidade, isso quando conseguem           

(GANAM, 2016). 

Refletir sobre questões da ordem da permanência simbólica mostra a necessidade de se             

conceber as políticas de assistência estudantil para além do material: é preciso olhar para              

várias dimensões dos estudantes atendidos - origem social, grupo familiar, pertencimento           

étnico-racial, condição socioeconômica, necessidades individuais etc, - de modo que se preste            

uma assistência estudantil integral e não apenas baseada em repasses financeiros (GANAM,            

2016). 

 

5.6 CONDIÇÕES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DE IMPLANTAÇÃO DO PNAES 

 

Como último eixo temático em análise, aqui se pensa o modo como se materializa              

institucionalmente a legislação do PNAES na oferta de políticas de assistência estudantil nas             

universidades federais, a partir de contribuições de duas produções aqui examinadas. 

O artigo “Políticas de assistência estudantil em saúde nos institutos e universidades            

federais” traz importante contribuição à literatura por refletir sobre a implementação de            

políticas de assistência estudantil em saúde. Segundo Breicher e Oliveira (2016), em relação à              

regulamentação da assistência estudantil, a produção legislativa do PNAES apenas menciona,           

mas não determina como se deve ser ofertado os serviços à saúde ao estudante, ficando a                

cargo das instituições de ensino superior a decisão de como atender ao PNAES. Muitas vezes,               

o cuidado em saúde ao estudante recebe menos atenção das instituições federais de ensino              

superior em relação a outras demandas mais imediatas, como moradia, transporte e            

alimentação (Idem, 2016).  

A própria concepção de assistência estudantil majoritariamente difundida na         

comunidade universitária, centrada em repasses financeiros, prejudica a conscientização da          

integralidade das políticas de assistência estudantil, inclusive na área da saúde. A falta de              

regulamentação do PNAES a respeito do funcionamento do sistema de atenção à saúde do              

estudante em instituições de ensino federais resulta em modelos fragmentados e desconexos            

em cada instituição, muitas vezes sem uma articulação com a rede pública de saúde, mas, de                

forma contrastante, centrados em ofertas de especialidades médicas, sem a característica de            

cuidado integral e longitudinal de saúde que caracteriza a atenção básica do SUS e que               

poderia ser aproveitado pelas políticas de assistência à saúde do estudante. A ausência             

normativa de diretrizes para o cuidado em saúde no PNAES acarreta em falta de              
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estabelecimento de objetivos ou de processos de avaliação de como as políticas de promoção              

de saúde estudantil estão sendo implementadas (BREICHER e OLIVEIRA, 2016). 

O texto cita que, segundo o relatório Perfil de Estudantes de Graduação das UF              

(FONAPRACE, 2011, apud BREICHER e OLIVEIRA, 2016), 41,7% dos estudantes utilizam           

os serviços públicos de saúde, com predominância das classes C, D e E. Há, segundo o                

relatório, temas que seriam prioritários e que mereceriam especial atenção: prevenção de            

DST/AIDS, necessidades de intervenções em saúde mental, dependência química e programas           

de prevenção em saúde oral. Apesar das recomendações específicas da FONAPRACE sobre a             

maioria desses temas, dados do próprio relatório indicam que uma baixa proporção de             

estudantes que declaram a interferência direta do uso abusivo de álcool e de drogas não lícitas                

no desempenho acadêmico (BREICHER e OLIVEIRA, 2016).  

Esses dados, segundo Breicher e Oliveira (2016), apontam inconsistências para a           

definição de diretrizes da FONAPRACE, enquanto importante espaço institucional para a           

definição de políticas de assistência estudantil, para o atendimento à saúde de estudantes,             

apontando a necessidade da realização de novas pesquisas sobre o perfil dos estudantes e suas               

reais necessidades de saúde. Há a menção do artigo de vários estudos feitos com estudantes               

das áreas de saúde que apontam para uma maior prevalência de adoecimento da saúde mental               

de estudantes em comparação com a população em geral. Isso gera uma grande demanda por               

serviços de atendimento psicológico e psiquiátrico, sem que haja diretrizes claras do PNAES             

para o atendimento das necessidades de saúde do estudante universitário, que, combinado            

com a falta frequente de quadros técnico-administrativos nas universidades, gera um grande            

vazio assistencial em relação à saúde estudantil nas instituições públicas de ensino superior             

(RENCKTENVALD et. al, 2018; BREICHER e OLIVEIRA, 2016).  

A falta de objetivos bem definidos para a implementação do PNAES também atinge             

outras áreas que são citadas nominalmente pela legislação, mas que são negligenciadas, como             

o acesso às práticas esportivas e à cultura. Conforme Oliveira (2018), a ausência de diretrizes               

de regulamentação dos itens citados no PNAES, como o acesso ao esporte, implica em uma               

dificuldade para “(...) o desenvolvimento de programas fundamentados em concepções          

críticas e na democratização das possibilidades de acesso à cultura corporal, esportiva e de              

lazer no âmbito universitário, elementos importantes para se pensar a qualidade da            

permanência estudantil” (Idem, p. 47, 2018). 

Por fim, o último artigo analisado, “O direito à educação e a permanência estudantil na               

UFPR: uma análise da política de assistência estudantil”, avaliou o PROBEM (Programa de             

Benefícios Econômicos para a Manutenção do Estudante) enquanto política institucional de           
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uma universidade pública federal que responde ao PNAES (SOUZA e SILVEIRA, 2016). De             

acordo com o edital 2020 da PRAE/UFPR, “O PROBEM (...) é constituído pelos seguintes              

benefícios, isolados ou em composição: Auxílio Permanência, Auxílio Refeição, Auxílio          

Moradia e Auxílio Creche” (UFPR, 2020). O artigo versou principalmente sobre a análise do              

componente "Bolsa Permanência" do PROBEM, enquanto dispositivo com formato de          

transferência de renda. As transferências financeiras não estão diretamente determinadas nas           

diretrizes nacionais que regem o PNAES, mas acabam se constituindo como uma estratégia             

econômica da universidade para se contemplar ações previstas no PNAES e não são             

contempladas pelo PROBEM, uma vez que ações e serviços condizentes com a legislação do              

PNAES são substituídos por uma assistência de natureza pecuniária (SOUZA e SILVEIRA,            

2016), sendo uma estratégia muito comum em várias universidades federais. 

O estudo que embasou o artigo foi baseado na interpretação dos dados coletados de              

estudantes, a partir de 463 questionários respondidos, divididos em seis grupos, conforme            

critério de período e integralidade no atendimento pelo PROBEM, a respeito da suficiência ou              

não das políticas de assistência estudantil da UFPR na permanência dos estudantes na             

instituição. Os resultados da análise dos questionários aplicados em estudantes da UFPR            

foram divididos em 6 grupos, conforme descreve a tabela a seguir: 

 
Quadro 6: Organização de grupos de estudantes em pesquisa na UFPR sobre permanência estudantil.  

Fonte: Souza e Silveira, 2016. 

 
 

GRUPO PERFIL DOS ESTUDANTES 
BENEFICIÁRIOS 

GRUPO 1 Estudantes que tiveram 3 auxílios por 4 
anos ou mais 

GRUPO 2 Estudantes que tiveram 2 auxílios por 4 
anos ou mais 

GRUPO 3 Estudantes que tiveram 1 auxílio por 4 
anos ou mais 

GRUPO 4 Estudantes que tiveram 3 auxílios por 1 
ano ou menos 

GRUPO 5 Estudantes que tiveram 2 auxílios por 1 
ano ou menos 

GRUPO 6 Estudantes que tiveram 1 auxílio por 1 
ano ou menos 
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É importante registrar que, com os resultados da pesquisa - classificados em três             

categorias: respostas positivas, respostas parciais e respostas negativas - o grupo 1 (estudantes             

que tiveram 3 modalidades de auxílios do PROBEM por 4 anos ou mais) deu 83,5% de                

respostas positivas à assistência estudantil ofertada; o grupo 4 (estudantes com 3 auxílios por              

1 ano ou menos) deu 40,5% de respostas parciais; e o grupo 6 (estudantes com 1 auxílio por 1                   

ano ou menos) deu 10% de respostas negativas. A interpretação desses dados sugere que o               

atendimento do programa de assistência estudantil da UFPR por mais tempo e em sua              

integralidade (auxílio refeição, auxílio permanência e auxílio moradia) está associado a uma            

maior satisfação das necessidades materiais dos estudantes atendidos e, portanto, uma maior            

possibilidade de sucesso da permanência estudantil (SOUZA e SILVEIRA, 2016).  

Os resultados desse estudo sugerem uma necessidade de se avaliar as políticas de             

assistência ao estudante em termos de seu sucesso em permitir ou não a permanência              

estudantil. Isto é, se essas políticas são eficientes em prevenir a evasão estudantil e,              

consequentemente, evitar os custos sociais e econômicos para o país, governo e instituições             

de ensino da desistência de estudantes do ensino superior, de modo que possa reivindicar              

politicamente melhores condições orçamentárias e legislativas para a execução e para a            

própria regulamentação da política de assistência estudantil. 
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6 ARTICULAÇÃO COM A EXPERIÊNCIA 

 

A seguir, irei apresentar uma narrativa da minha trajetória estudantil na universidade,            

como complemento a este trabalho de pesquisa na área de permanência estudantil. Entendo             

que há várias formas de se registrar conhecimentos. Há o registro científico, mais técnico. A               

primeira parte de meu trabalho foi baseada em um processo de revisão de literatura, de modo                

a compreender o que se fala sobre permanência estudantil e sobre políticas de assistência              

estudantil. Na segunda parte, mudamos o foco e o sujeito da fala: a intenção foi produzir uma                 

narrativa a respeito do que eu falo sobre permanência e assistência estudantil, a partir de               

minhas vivências. Sendo assim, escrevo enquanto um graduando em Psicologia pela           

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), negro, ex-estudante de escola pública e de             

cursinho pré-vestibular, ingressante no curso por meio das cotas raciais e de baixa renda, além               

de beneficiário do Programa Auxílio para Estudantes (PAPE), coordenado pela Pró-Reitoria           

de Assuntos Estudantis (PRAE) e operacionalizado na ponta pelos profissionais da assistência            

social que compõem os Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE) de cada campus da              

universidade.  

Posso dizer que, graças às políticas de acesso e de permanência estudantil, estou me              

formando em um curso de nível superior, sendo que sou o primeiro integrante da minha               

família a entrar em uma universidade pública, espaço este que ainda permanece sendo             

ocupado majoritariamente por pessoas de classe média/alta, mesmo com a adoção da política             

de cotas universitárias nos últimos anos e, como consequência, a progressiva democratização            

do acesso ao sistema de educação em nível superior por parte dos setores mais desfavorecidos               

da sociedade. 

Por muito tempo durante a minha vida, eu nem enxergava a possibilidade de estar em               

uma universidade pública, uma vez que, por pertencer a uma classe socialmente            

desfavorecida, dependia exclusivamente do ensino público para concluir a minha          

escolarização em nível básico. A escola de ensino médio que frequentei e me formei, a               

despeito do esforço de alguns professores, era incapaz de propiciar, em um nível esperado, a               

aquisição de conhecimentos, competências e habilidades que servem de referência para           

exames de admissão em instituições de ensino superior. Essa situação é deflagrada por             

inúmeras deficiências, a saber: infraestrutura precária, baixa valorização salarial do          

magistério, alta lotação de estudantes por salas de aula, ausência de atividades            

extracurriculares que incentivem a continuação da formação etc.  
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Lembro-me que o ambiente escolar também não era um canal de transmissão de             

informações acerca dos concursos vestibulares à época de minha formação. Assim, essa            

assimetria informacional, combinada com o baixo nível de proficiência acadêmica que tinha,            

por conta da defasagem da escola em que me graduei, foram fatores impeditivos para que eu                

pudesse concorrer, em condições de menor disparidade com outros candidatos mais bem            

instruídos - geralmente oriundos de instituições de ensino privadas de alto custo -, por vagas               

em exames de admissão em instituições públicas de ensino superior por meio do ENEM. 

Sendo assim, com essa ausência de estímulos educacionais, precisei fazer dois anos de             

cursinho da Poli na unidade Lapa, em São Paulo, e mais um semestre em um cursinho                

comunitário em minha cidade natal, Carapicuíba (SP), chamado Prestes Vestibulares, para           

que, de tal modo, estivesse mais próximo de concluir a minha escolarização básica de modo               

satisfatório, de modo a adquirir o perfil necessário para ingressar em uma universidade             

pública por meio da realização de um exame admissional. Esses anos de cursinho foram              

muito difíceis, pois, a partir dessas experiências, compreendi o quão defasado era a formação              

que tinha do ensino público.  

Conforme o processo de aprendizagem e de formação nos espaços dos cursinhos            

pré-vestibulares acontecia, fortalecia-me em meu intuito de acessar o ensino superior público.            

Graças a muitas pessoas, em especial aos meus professores e colegas de cursinho, consegui              

atingir meu objetivo em ser aprovado em uma universidade pública. Além disso, durante             

esses anos pré-universitários, tive algumas dificuldades em escolher a futura carreira           

profissional. Apenas depois de ter contato com alguns livros de psicologia, em especial alguns              

de Skinner, de Piaget e Vygotsky, que despertou em mim o interesse pelo curso. 

Em 2016, no meu vigésimo ano de existência, alcancei meu objetivo e entrei na              

UNIFESP no curso de psicologia, em um momento de transformação de minha vida: pela              

primeira vez, deixaria de morar com meus pais e iria viver em uma outra cidade, com todos as                  

incertezas e percalços inerentes a esse processo. Tal ruptura estava ocorrendo em um             

momento conturbado em minha vida, já que estava em um tratamento para depressão. Viver              

em Santos significaria me descolar de meu núcleo familiar e viver uma outra realidade.  

Lembro-me perfeitamente do primeiro dia de matricula na UNIFESP: era um dia            

chuvoso e eu e meu pai, sem conhecer absolutamente nada de Santos, pegamos uma van até a                 

cidade a partir do bairro do Jabaquara, em São Paulo. No caminho, estávamos acompanhados              

de duas mulheres. Comentando a minha situação de ingressante no curso, uma delas             

comentou “boa sorte na nova jornada”. E de fato, não imaginava que seria uma jornada tão                

grande de vivências e de desafios: atravessei um processo de ocupação da universidade por              
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conta da luta contra a PEC do Teto de Gastos, em 2016; e uma greve, em 2018, por conta do                    

corte de bolsas permanência. Agora, em 2020, escrevo em meio a uma pandemia, vendo uma               

universidade e toda uma sociedade discutir como retomar a educação em meio à quebra das               

sociedades, de seus sistemas de saúde e de suas economias por um ser microscópico, o               

coronavírus. Enfim, muitos processos que eu, ainda com os meus 20 anos, mal poderia              

imaginar. 

Ter um primeiro contato com o curso foi, para mim, tentar me integrar com as pessoas                

recém-conhecidas: participei do tradicional trote da universidade. Fui conhecendo gente,          

tentando decifrar os códigos e as dinâmicas de funcionamento da universidade. Ao mesmo             

tempo em que tentava me adaptar à nova moradia: em uma pensão, dividindo um quarto com                

mais três pessoas e com mais de uma dezena de pessoas em uma mesma casa. Conheci muita                 

gente, tive uma intensa troca cultural e afetiva com diferentes pessoas dessa pensão, mas              

também vários desentendimentos. Ainda assim, não sentia que tinha um lar: sentia-me em um              

lugar provisório. Depois, fui morar em outras casas no mesmo esquema: dividir quarto com              

pessoas que não conhecia. Isso perdurou até eu conseguir entrar em uma república,             

aproximando-me de estudantes da UNIFESP. Isso foi importante como modo de marcar um             

vínculo com o local que residia e com a galera que também lá morava e dividia a vida e as                    

experiências do cotidiano comigo.  

Estar na universidade é um convite à aproximação a um universo novo: não só pela               

instituição de ensino, mas também pelas aulas de graduação. Viver em um novo contexto, em               

uma nova cidade, é se deparar com uma variedade de situações inéditas: como se alimentar?               

Como se organizar em relação a tarefas domésticas? Como construir novas redes de vínculos?              

Como é construir novos significados de vida estando em uma universidade pública? 

Havia um detalhe nisso tudo: enquanto procurava conhecer a instituição, precisava me            

desdobrar para conseguir as documentações para garantir a bolsa permanência. E eram muitos             

documentos. Meus pais me ajudavam como podiam no início da graduação, mas me             

alertavam que precisaria conseguir alguma fonte de renda junto à universidade, porque o             

custo para me manter em outra cidade estava onerando o orçamento familiar e talvez eles               

tivessem mais dificuldade para me ajudar mais à frente. Houve até uma discussão antes de eu                

me matricular, já que meus pais me questionavam o porquê estava indo estudar em outra               

cidade, ao invés de procurar uma instituição de ensino superior na região de São Paulo. Eu                

tinha algumas razões para sair de casa: queria ter mais independência da minha família, queria               

estar inserido em outro contexto, até mesmo para além de querer fazer o curso de psicologia                
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na UNIFESP. De fato, a vontade de sair da casa dos meus pais me moveu para essa decisão,                  

que me levou até a graduação que estou realizando. 

Fui surpreendido ao procurar informações sobre os programas de assistência          

estudantil: verifiquei a existência do programa PBP (Programa Bolsa Permanência), ligada ao            

MEC, e o programa PAPE, ligada à UNIFESP. Achei que pudesse acumular as duas bolsas.               

Criei expectativas em cima disso e que eu teria um nível de assistência financeira próximo a                

um salário mínimo. Ledo engano. Primeiro: o curso de psicologia havia acabado de             

implementar uma reforma curricular, com redução de carga horária, desqualificando o curso            

do recebimento do PBP pelos critérios de carga horária diária, uma vez que o curso passou a                 

ter uma média diária inferior ao estipulado pelo programa. Segundo: mesmo que o curso              

ainda estivesse credenciado no PBP, dificilmente eu receberia qualquer valor da bolsa PAPE.             

Todos os estudantes, como eu, classificados do perfil III para baixo recebiam apenas o PBP               

até a época que foi descontinuado pelo MEC, em 2016. Estando classificado então no perfil               

III, tive direito a R $373,00. Era esse o auxílio que receberia durante grande parte da                

graduação, até a atualização do meu perfil para o nível II (R $586,00). Com isso e mais a                  

ajuda de meus pais, comecei a morar em Santos e cursar psicologia na Unifesp. 

O NAE foi muito importante para a minha permanência universitária. Primeiramente,           

antes de me apropriar da questão da permanência estudantil, tive que passar por um processo               

de adaptação. Era um jovem que já trazia questões pregressas em saúde mental que              

precisavam ser olhadas e que se intensificaram em um contexto de ficar longe da família e das                 

minhas antigas redes de convivência e de cuidado. Foi a partir das interlocuções com o               

psicólogo e a assistente social do NAE que busquei opções para o meu sofrimento psíquico               

que já carregava desde antes da universidade. Passei a ter consultas com os estagiários de               

psicologia da UNIP ainda no primeiro ano por meio da indicação do psicólogo do NAE.               

Depois, já em 2017, consegui uma migração do perfil PAPE para receber uma bolsa maior e                

procurar uma assistência psicológica, fato este que me ajudou muito a ressignificar aspectos             

da minha vida e, em especial, suportar as pressões da universidade e também enfrentar as               

complexidades que viriam no tema da permanência estudantil. Todos os profissionais do NAE             

trataram, sempre com muita delicadeza, todas as minhas demandas enquanto estudante que            

tem nas políticas de permanência estudantil o principal norte para a continuidade dos estudos              

universitários. Esses profissionais, quando demandados por mim, sempre se empenharam,          

com muito cuidado e atenção, no trabalho de buscar os encaminhamentos possíveis para que              

eu pudesse contar com o subsídio de suportes para as questões de assistência financeira e de                

saúde mental. 
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Em outra frente, retornando para 2016, comecei a sentir um impacto da graduação,             

pois, mesmo com a experiência dos cursinhos pré-vestibulares, ainda não conseguia           

acompanhar e me adequar totalmente às exigências do ambiente acadêmico. Tive dificuldade            

em alcançar as habilidades e competências esperadas para algumas unidades curriculares,           

especialmente as que pertencem ao Eixo Biológico. Apesar do meu esforço em entender o que               

era ministrado, a linguagem científica dos livros e dos professores em aula e a complexidade               

dos assuntos tratados eram fatores que dificultavam a minha compreensão do que era             

ensinado. Além disso, a pressão por resultados em provas me fez ter uma aversão e uma                

ansiedade com relação às unidades curriculares do Eixo Biológico, tanto que atrasei o tempo              

previsto para a minha integralização do curso em um ano - o que os especialistas na área de                  

educação chamam de retenção - para poder cumprir uma das unidades desse eixo em um outro                

momento. Isso me deu um tempo precioso para que eu pudesse amadurecer em termos              

acadêmicos e reorganizar as minhas condições de estudo e aprendizagem no âmbito das             

ciências biológicas, sendo estimulado por meio de outras matérias do curso de psicologia que              

realizei, como os de Neurociências e Psicofarmacologia, antes de cumprir a minha pendência             

com o Eixo Biológico. 

Além da minha dificuldade inicial de adaptação à rotina universitária, precisei, desde o             

início da graduação, de ajuda financeira de meus pais, mesmo sendo beneficiário do programa              

PAPE e contemplado, portanto, com um auxílio financeiro. Em minha trajetória na Unifesp,             

sempre foi crucial para mim a existência de um complemento de renda familiar para me               

manter na universidade e custear despesas básicas recorrentes, sobretudo referentes à moradia,            

à alimentação e ao transporte. Mal imaginava, antes de entrar na UNIFESP, que teria de me                

submeter a um rigoroso processo para avaliação do meu perfil socioeconômico, a partir da              

exigência de comprovação documental bem robusta para a análise do perfil do estudante e a               

concessão ou não da bolsa permanência. Não poderia imaginar também que a própria política              

de assistência estudantil seria colocada em xeque nos próximos anos, perpassando           

praticamente todo o meu período de formação. 

Destaco um aspecto que não poderia deixar passar despercebido enquanto estudante           

pobre e negro em uma universidade federal estruturalmente branca e elitizada: a falta de              

identificação e de pertencimento inicial com a instituição. Por mais que exista políticas de              

acesso à universidade, ainda é perceptível a falta de representatividade de professores negros             

em cadeiras universitárias, a ausência de unidades curriculares no curso que versem sobre o              

racismo e a construção de subjetividades discriminadas socialmente, a falta de políticas            

institucionais que efetivamente dialoguem com as questões raciais e as vivências           
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universitárias. Durante um bom tempo, senti-me distante do curso por não me ver             

simbolicamente representado enquanto sujeito negro no mundo. É importante dizer que ainda            

há um predomínio epistemológico de práticas em psicologia que desconsideram ou não dão o              

devido valor a determinações históricas, sociais e raciais, sendo que esses fatores interferem             

decisivamente nos contextos de vida dos sujeitos: tanto em dimensões materiais - já que a               

desigualdade social posiciona sujeitos negros na base da sociedade - quanto em dimensões             

simbólicas. Por outro lado: quem era enclausurado em manicômios e estudado por brancos             

eram os negros. A constituição da loucura anda de mãos dadas com a origem social e racial                 

daqueles que são geralmente apontados como loucos. Posso dizer que vivenciar processos de             

identificação e de pertencimento que valorizam a condição de ser negro ou vivenciar             

processos de estigmatização e de discriminação durante a formação universitária também se            

constituem enquanto fatores que interferem especificamente na permanência estudantil de          

negras e negros na universidade. 

Durante o período de minha formação, defrontei-me inúmeras vezes com ameaças de            

corte de bolsas permanência por consequência de uma política econômica dada em moldes             

ainda mais neoliberais que foi adotada desde o início do governo Michel Temer, em 2016,               

com graves repercussões para o financiamento de políticas públicas de modo geral. A             

angústia e o temor de uma descontinuidade ou de uma redução significativa do programa de               

permanência da Unifesp foram sentimentos que estiveram sempre presentes em minha           

trajetória acadêmica. De fato, não é pouca coisa pensar em um tema tão sensível como a                

permanência estudantil, já que isso afeta dramaticamente o cotidiano de muitos estudantes            

que, assim como eu, dependem de ações de assistência estudantil para prosseguirem com as              

suas graduações.  

Assim, participei da ocupação da UNIFESP, promovida pelo movimento estudantil, no           

fim do ano de 2016, para barrar a aprovação da PEC do Teto de Gastos, que propunha                 

restringir os gastos na educação pelos próximos 20 anos a partir de sua aprovação.              

Acompanhando a movimentação de outras universidades, recordo-me da assembleia ocorrida          

no dia 3 de novembro de 2016 na unidade Silva Jardim da UNIFESP. Com uma grande                

participação de estudantes, foi deflagrada a ocupação da unidade com aprovação unânime dos             

estudantes presentes na assembleia.  

A partir daí, pude aprender muito com aqueles momentos durante o período da             

ocupação. Com muitos altos e baixos, muitas pessoas que pude conhecer, militantes            

secundaristas, artistas de rua, pessoas diversas que pude realizar muitas trocas afetivas e             

culturais. A instituição de uma organização, por meio de um regimento próprio do movimento              
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de ocupação, e a gestão do espaço universitário ocupado me mostrou uma dimensão de              

auto-gestão que nunca pensei viver em um contexto universitário. Houve a divisão de várias              

tarefas daquela comunidade recém-formada em grupos de trabalho (GT’s), referentes à           

limpeza dos espaços físicos da universidade, cozinha, infraestrutura, comunicação, segurança          

e outros que já não me recordo. Lembro-me com muita afetividade da cozinha comunitária              

dos tempos de ocupação, de estudantes preparando refeições para os próprios estudantes, com             

muita ajuda de sindicatos solidários à causa estudantil da ocupação, nos ajudando muito com              

doação de alimentos. As longas e cansativas assembleias no início da ocupação deram lugar a               

uma convivência entre estudantes e outras pessoas, militantes secundaristas, artistas, e tantos            

outros que normalmente não estariam naquele espaço. De repente, os corredores da            

universidade foram tomadas por barracas e por pessoas dispostas a lutar contra os desmandos              

de um governo golpista recém-empossado, estando 24 horas por dia dentro do prédio ocupado              

na UNIFESP, construindo as estratégias de enfrentamento e criando possibilidades de           

convivência entre os que participam do movimento. Com vários conflitos e momentos            

difíceis, como na ida à Brasília em um movimento nacional de estudantes contra a aprovação               

da PEC do Teto de Gastos, resistimos. Naqueles momentos pude capturar o aspecto político              

do significado do financiamento público das universidades federais. Com um novo grupo no             

poder, a partir do impeachment da presidenta Dilma, haveria a intensificação da disputa dos              

projetos políticos para a educação pública no Brasil. Entre momentos de confraternização,            

convivência com pessoas das mais diversas realidades, a coordenação de uma gestão do             

espaço universitário ocupado, as lutas contra o golpe político que vivia o Brasil em 2016,               

posso dizer que aprendi muito. A confirmação da aprovação da PEC que tanto resistimos,              

enquanto movimento estudantil organizado nacionalmente, em dezembro de 2016, pelo          

Congresso Nacional, mostrava os caminhos difíceis que iriam se manifestar nos próximos            

anos, principalmente em relação às políticas de assistência estudantil. 

Em 2017, os efeitos da restrição de gastos públicos promovida pela Emenda            

Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, aprovada no ano anterior, já eram sentidos pelos              

gestores das universidades federais. Houve um chamamento para audiências públicas,          

realizadas em todos os campus da Unifesp no segundo semestre de 2017, com a participação               

da Reitoria, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) e a Pró-Reitoria de Planejamento            

(PROPLAN), em que foram publicizados os dados referentes à cobertura dos estudantes            

atendidos pelo programa PAPE, a série histórica de recursos orçamentários consignados para            

o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) de exercícios financeiros de anos            

anteriores e a situação orçamentária global da Unifesp.  
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A apresentação da questão orçamentária da Unifesp, em audiências realizadas em           

todos os campi, mostrou uma tendência histórica de insuficiência de recursos federais            

alocados para a execução de ações ligadas à permanência estudantil (PNAES), com uma             

cobertura parcial para o desenvolvimento dessas ações por meio do remanejamento de            

recursos da instituição desde quando o PNAES, em 2010, foi regulamentado. O crescente             

fluxo de entrada de novos estudantes, com o ápice da crise econômica no Brasil, a partir do                 

ano de 2015, ocasionou, por consequência, a redução do poder financeiro da população,             

combinado ao congelamento de verbas destinadas para o PNAES desde 2016.           

Concomitantemente, houve uma queda de repasses federais para o custeio das universidades            

federais. Isso culminou em um quadro de crise financeira na instituição, altamente perceptível             

no biênio 2016-2017, estando associado a um longo horizonte temporal de desinvestimento            

orçamentário em decorrência da política econômica austera dos últimos governos. Essa           

situação demonstra um grande risco à continuidade do atendimento dos estudantes           

beneficiados pelo PAPE nos próximos anos, em função das restrições e dos            

contingenciamentos orçamentários acentuados, cuja origem é a imposição de um limite aos            

gastos públicos pelo Governo Federal.  

Essa possibilidade de cortes de bolsas que se avizinhava afetou muito meu            

desempenho na universidade. Não conseguia me sentir parte da universidade, como se, a             

qualquer momento, fosse “chutado” da instituição, já que dependia da bolsa para seguir com a               

formação. Demonstrei esse desconforto em alguns momentos da formação, em especial na            

unidade curricular “Trabalho em Saúde: produção de narrativas”. Em uma explicação rápida,            

nessa unidade desenvolvemos, em duplas ou trios (de diferentes cursos), a capacidade de             

escuta ao outro por meio do desenvolvimento de narrativas da vida de nossos narradores,              

pessoas escolhidas pela instituição que nos contam, em alguns encontros, aspectos de sua             

vida, cabendo a nós, estudantes, a tarefa de transformar esses encontros em uma narrativa              

escrita, tal qual eu estou fazendo para retratar a minha passagem na UNIFESP e as relações                

com a permanência estudantil. Os diários de campo são instrumentos utilizados na unidade             

para o acompanhamento dos encontros. São textos escritos a cada encontro com a pessoa que               

é a narradora de sua história, onde a intenção é relatar de que forma se dá o encontro e,                   

sobretudo, como nos sentimos em relação à própria situação educativa proposta por meio da              

interação com os narradores. A seguir, mostrarei trechos que extraí de um desses diários que               

fiz para a unidade, refletindo a respeito de processos de permanência estudantil. 
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Antes de versar sobre a experiência de produção de narrativa dentro de um módulo              
como o de Trabalho em Saúde, eu falo a respeito do que significa ser um estudante                
de baixa renda da instituição. A reintrodução de uma perspectiva liberalizante em            
nossa sociedade, capitaneada por elites empresariais tupiniquins e pelo capital          
internacional, que focaliza a atitude individual como um centro organizador das           
relações humanas, que são mercantilizadas e entendidas em termos econômicos a           
partir do conceito de empreendedorismo - que manifesta uma visão parcial sobre            
como os indivíduos se incorporam em um sistema econômico -, e o individualismo             
como um operador subjetivo de mediação de conflitos por uma realocação de            
recursos materiais escassos findam por catalisar um discurso corrente de que a            
sociedade deve se orientar pela iniciativa de cada indivíduo e que não se pode se               
dispor a falar em uma responsabilidade coletiva perante um conjunto de pessoas sob             
pena de descentrar a potência do sujeito como um agente soberano de si mesmo              
(Diário de Campo TS, 2017). 

 

À época, destacava fatores que se desenhavam na reconfiguração da política nacional            

em termos da gestão da economia e das políticas sociais, a partir da transição do governo                

Dilma para o governo Temer. Além disso, demonstrava que há um casamento entre a              

perspectiva liberal e uma individualização das responsabilidades de proteção social,          

transferidas da sociedade e do aparato estatal para os sujeitos isolados. De certo modo,              

senti-me entristecido por fazer tais observações, já que gostaria de estar imerso nos processos              

de formação da universidade. Entretanto, as oscilações da ordem da política, que também se              

refletiam na ordem do institucional na universidade em relação às políticas de assistência             

estudantil, não tornavam disponíveis as condições mínimas de estabilidade simbólica e afetiva            

para que eu pudesse estar concentrado nas atividades educativas da UNIFESP. No meu caso,              

era sempre um olho na formação acadêmica e outro na questão da permanência estudantil. E               

todo mês torcia para não haver atrasos nos repasses das bolsas, enquanto via se desenhar uma                

situação muito difícil para a continuidade do financiamento das ações de assistência            

estudantil. Em outro trecho do diário de campo, escrevi sobre como a situação de oscilação e                

de refluxo das políticas de assistência estudantil, políticas essas que pareciam antes            

garantidas, estavam comprometendo a minha permanência simbólica dentro da universidade. 

 
Os termos compromisso e formação profissional hoje também se encontram          
reduzidos em minha comunicação. Em minhas representações. Qualquer conceito         
que remete a uma continuidade sofre, ao ser referido a mim, do mesmo mal da atual                
economia brasileira: não está suficientemente investido simbolicamente, sobretudo        
por uma falta de confiança atual em uma aplicação consistente de qualquer sentido             
de continuidade em tempos guiados pela instabilidade institucional, política e          
econômica. Portanto estarei aqui até quando estiver oferecida a possibilidade de           
integrar este espaço universitário. E até quando eu optar, por mais um dia, enfrentar              
todas as contradições que me cercam, mas também que me caracterizam como um             
alguém estudante da UNIFESP. E segue o baile (Diário de Campo TS, 2017). 
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Expressava sentimentos de angústia e de decepção por não ver correspondida, ao            

menos no plano simbólico, a expectativa da garantia da política de pagamentos de auxílios              

financeiros. Já me parecia algo tão insuficiente, frente às necessidades de um estudante             

universitário que estuda em uma instituição que não está em sua cidade de origem, e ainda                

sim havia a ameaça daquilo ser retirado. Esses sentimentos se intensificaram muito no             

segundo semestre de 2017, com o processo de reanálise das bolsas. A documentação exigida              

para que eu continuasse com a bolsa, em um quantitativo bem maior em relação a quando                

entrei no programa PAPE, e os prazos apertados para a entrega dos documentos, deram-me              

uma sensação de “quase expulsão” da universidade. Isso afetou muito meu desempenho            

acadêmico durante o período do curso em que houve a reanálise, tanto que tive que “correr                

atrás do prejuízo depois” para não reprovar por nota em algumas unidades curriculares. 

Iniciou-se o ano de 2018 e com ele também o agravamento da realidade apresentada              

pela Reitoria no ano anterior, em plenárias realizadas em cada campus da universidade. A              

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) apresentou a proposta de um novo edital para o              

programa PAPE, durante reunião no Conselho de Assuntos Estudantis (CAE), com redução            

dos valores financeiros das bolsas permanência para todos os estudantes beneficiários do            

PAPE. A mobilização do movimento estudantil da Unifesp foi capaz de impedir que tal              

proposta lograsse sucesso. Porém, em março desse ano, foi anunciado, pela PRAE, o corte de               

bolsas correspondentes aos perfis III, IV e V (dos cinco existentes no programa PAPE),              

totalizando, segundo a comunicação oficial da PRAE, 318 bolsas suspensas por alegação de             

insuficiência orçamentária. Isso desencadeou uma greve estudantil, com duração de          

aproximadamente um mês. Lembro que foram momentos bastante difíceis. Antes mesmo das           

aulas começarem, eu estava no CAE (Conselho de Assuntos Estudantis), procurando me            

inteirar das propostas para a assistência estudantil. Havia um alerta de que os recursos              

repassados pelo governo federal ao PAPE eram insuficientes para atender às necessidades da             

universidade. Propôs-se então a redução dos valores das bolsas permanência, o que gerou             

revolta e reação do movimento estudantil. Após essa proposta ter sido derrotada, a PRAE              

anunciou a insuficiência de recursos que culminou no corte de bolsas. A partir da deflagração               

da greve, houve um intenso debate sobre o uso dos recursos da instituição pelas diretorias dos                

campi e pela reitoria. A comunidade acadêmica sabia que não estava lutando contra a raiz do                

problema: o baixo financiamento da política de assistência estudantil por parte de governos.             

Retomar o pagamento das bolsas permanência exigiu uma intensa negociação de como se             

deveria utilizar o limitado orçamento da universidade, implicando em redução de custos e de              

remanejamentos de recursos.  
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O movimento estudantil foi vitorioso em impedir um retrocesso da política de            

assistência estudantil da UNIFESP. Durante o período da greve estudantil, foram convocadas            

reuniões para construir um novo desenho orçamentário para a Unifesp como um todo para o               

ano. A partir do esforço das diretorias de todos os campi, coordenou-se revisões em contratos               

de licitação, aluguel de imóveis e contratos de serviços em vigência para adequação à              

demanda de assistência estudantil dentro dos limites do orçamento federal para a instituição.             

Assim, foi proposto e aprovado, por conselheiros durante reunião extraordinária do Conselho            

Universitário (CONSU), um remanejamento de recursos da instituição, cuja destinação foi           

direcionada para a manutenção dos restaurantes universitários. Isso permitiu, por parte da            

PRAE, uma gestão quase integral dos recursos do PNAES para a folha de pagamento de todos                

os auxílios financeiros, de modo que se contemplou o pleito da greve com a reinclusão dos                

beneficiários que haviam perdido o direito ao recebimento das bolsas. Também foi firmado             

outras pactuações, como o pagamento de retroativos a bolsistas anteriormente suspensos do            

PAPE. 

Percebi que viver essas situações, para além da questão de depender de bolsa enquanto              

um estudante pobre, é como temer o fantasma da permanência: a partir de uma referência de                

refluxo das políticas de assistência estudantil como uma consequência do congelamento dos            

gastos em educação pela Emenda Constitucional nº 95 (a do teto de gastos) em um período de                 

20 anos, a tendência sempre parece de piora. Não só para a permanência estudantil, mas para                

a universidade pública em si, ameaçada de perder parte de seu financiamento público e de sua                

autonomia enquanto espaço produtor de conhecimento independente e crítico, descolado de           

qualquer governo.  

Realizei meu percurso acadêmico muito baseado na esfera das atividades de ensino,            

sendo tal aspecto muito representativo para mim. Afinal, esse modelo de educação bancária,             

como diria Paulo Freire, que ainda está internalizado em mim, advém e encontra ecos de               

outras etapas de minha escolarização: aula, transmissão de conteúdo, o professor como            

detentor do saber, desde a infância. Não pude aproveitar tanto outros aportes da universidade,              

em termos de pesquisa e extensão, por vários fatores, desde falta de interesse, em certos               

momentos, até situações de vida desfavoráveis, sempre enfrentando o fantasma da           

permanência estudantil e, concomitantemente, esforçar-me para conseguir uma adaptação ao          

espaço universitário. Passei muito tempo com a questão da ameaça da permanência estudantil             

em minha mente e, pouco a pouco, ia percebendo um certo esvaziamento do sentido de me                

graduar em uma universidade: “por que vou aprender tudo isso se talvez eu nem me forme? ”. 
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Conviver com os dilemas da permanência entre 2016 e 2018 foi me cansando bastante.              

A ponto da graduação deixar de fazer sentido em alguns momentos. A ponto de a graduação                

deixar de fazer sentido em alguns momentos. Essas situações já me levaram a pensar em               

outros caminhos, talvez até em outros cursos, em instituições mais próximas de casa, de modo               

que não estivesse tão associado a uma questão de permanência estudantil tão frágil e instável.               

E tudo isso porque sequer olhava tanto para outros aspectos do PNAES que versam sobre               

saúde, esporte, apoio pedagógico, cultura. A questão do auxílio financeiro era crítica. A bolsa              

fazia eu ter um mínimo de condições de seguir o curso, mesmo que o PNAES estabeleça uma                 

visão de assistência estudantil mais ampla do que apenas o repasse financeiro. E é importante               

ter a visão de que a permanência estudantil é maior do que auxílios. Computadores quebrados               

no laboratório de informática que não são consertados configuram uma questão de            

permanência. A falta de profissionais de saúde mental, como psicólogos no campus, também             

é uma questão de permanência. A histórica demanda da construção de moradias estudantis no              

campus Baixada Santista da UNIFESP, creio eu, é a principal questão de permanência para os               

estudantes com menos recursos financeiros.  

Algumas situações poderiam ser melhor desenvolvidas dentro de um contexto de           

política de assistência estudantil. Inclusive em relação a como promover mais qualidade de             

vida aos estudantes que muitas vezes já se encontram mentalmente cansados pela rotina e a               

exigência de estudos, com ofertas de esportes, cultura e lazer. Entretanto, aqui há um relativo               

vazio, já que a centralidade da política de assistência estudantil na Unifesp, como também              

ocorre em várias outras universidades, está na "bolsificação", em repassar uma quantia em             

dinheiro mensalmente para os estudantes para que eles possam administrar suas vidas            

universitárias. Obviamente que a bolsa PAPE cair mensalmente nas contas bancárias de seus             

beneficiários é essencial para a permanência de centenas de estudantes na universidade. Mas,             

contando até com o respaldo da legislação do PNAES, poderíamos ter um cardápio maior de               

ações que poderiam contribuir para conferir um status de uma permanência universitária de             

maior qualidade aos estudantes. 

Há diversas ações que poderiam ser feitas e não são pela falta de financiamento e pela                

falta de estabilidade da política de assistência estudantil, fazendo que se pense, em termos de               

gestão, ano após ano, tão somente, em um sentido sobrevivencialista e sem a certeza da               

continuidade da política. Isso coloca a instituição em um desconfortável lugar de pensar em              

como será o orçamento do próximo ano, o que terá de ser cortado, como gerir a progressiva                 

precarização da universidade com a contínua redução das bases orçamentárias que o governo             
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federal destina às universidades federais. São fatores que impactam muito a permanência            

estudantil. 

Conforme passava o tempo, as coisas iam se organizando. Passando o segundo            

semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018, estava me encaminhando para o fim da                

graduação. A questão da permanência foi se arrefecendo, já que, com menos tempo de              

formação, sentia que poderia pensar em soluções caso eu perdesse a bolsa. Entretanto, o              

fantasma da permanência continuou a me acompanhar durante o quarto e quinto ano de              

formação, sempre como uma preocupação latente. Por isso, sempre acompanhava os           

noticiários sobre a atuação do governo nos Ministérios da Educação e da Economia. De certo               

modo, saber os próximos passos do governo em curso é uma forma de preparação. A partir                

dos últimos dois governos presidenciais, surgiu a narrativa dominante, nos meios políticos e             

econômicos, de que o Estado brasileiro é “pesado” e que inibe a atuação da iniciativa privada                

e que, portanto, tem de ser reformado. Para mim, era notório como a construção dessa               

narrativa significava colocar políticas sociais em cheque, principalmente no âmbito da saúde e             

da educação, com o intuito de esvaziá-las e, quando possível, privatizar o que antes era               

público. 

A perspectiva de focalização das políticas públicas e de seu desfinanciamento            

progressivo, por meio da substituição do recurso público pelo recurso privado, era um sinal              

para mim de que não era prioritário a discussão de permanência estudantil em universidades              

pelos governantes. E que o próprio desenho da universidade pública brasileira, gratuita e             

focada em pesquisa e extensão, corre riscos, por ser apontada como cara, ineficiente e              

direcionada a minorias elitizadas, mesmo com a constatação da inclusão, nos últimos anos, de              

setores até então marginalizados dos bancos universitários. Construiu-se uma falsa oposição           

entre a educação básica e a educação universitária, para justificar um argumento de retirada de               

recursos das universidades para, supostamente, realocá-los na educação básica. 

Obviamente há uma disputa política sobre a importância das universidades na           

sociedade e qual deve ser a responsabilidade do Estado em financiá-las. Dessa disputa, em              

2019, nasce a ideia do projeto Future-se. Não tenho suficiente apropriação para comentar             

sobre esse programa em seus detalhes, sendo que, até o momento da minha escrita, o projeto                

se encontra em discussão no Congresso Nacional. Mas um dos focos do programa é encontrar               

e regulamentar fontes de financiamento privado para as universidades: seja, por exemplo,            

financiamento privado em pesquisas e até mesmo financiamento para o uso das estruturas             

físicas das universidades por terceiros. Claramente é um intuito do atual governo federal             

buscar alternativas para custear universidades federais em um contexto de intensa restrição do             
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gasto público, promovido, sobretudo, pela Emenda Constitucional do Teto de Gastos. Isso            

significa uma ruptura do atual modelo de financiamento das universidades, com o objetivo             

fiscalista de reduzir gastos com a educação superior no Brasil.  

Toda essa situação acaba sendo incorporada nas vivências de permanência estudantil           

daqueles que necessitam das políticas de assistência estudantil. No meu caso, isso se refletiu              

em épocas de instabilidade emocional, de angústia, de ansiedade. Por outro lado, também me              

sensibilizou, dentro da formação em Psicologia, a refletir sobre questões como sofrimento            

ético-político e humilhação social. Esses conceitos foram trabalhados em diferentes          

disciplinas teóricas do curso como forma de se traduzir academicamente a situação de             

desigualdade social de diferentes populações marginalizadas e de que modo tal realidade deve             

ser levada em consideração no fazer psicológico. A permanência estudantil possibilitou com            

que eu vivenciasse, de forma encarnada, situações de desigualdade social na perspectiva da             

formação universitária, desigualdade essa tão debatida por autores das áreas mais “sociais” da             

Psicologia, como a social-comunitária. A minha origem social e as minhas experiências            

sempre me instigaram a questionar os referenciais históricos e políticos das teorias e dos              

fazeres psicológicos que aprendemos na universidade, de modo a construir uma articulação            

crítica entre teoria e prática que observe as complexidades e as determinações sociais,             

econômicas, históricas, culturais, políticas etc., presentes nas vidas das pessoas, famílias,           

grupos, comunidades e de sociedades como um todo. 

Vivenciar o processo de permanência estudantil, da maneira como se apresentou           

durante a minha formação, aproximou-me de discussões e de espaços de deliberação            

institucionais. Sendo em plenárias, em reuniões do CAE e do CONSU, sendo nas             

organizações sociais do movimento estudantil em assembleias, rodas de conversa e em ações,             

como participação em passeatas e ações de ocupação e de greve, pude também me encontrar               

como alguém ativo, que luta por direitos, em uma superação da resignação. Estive próximo de               

pessoas que também compartilhavam das mesmas questões de permanência estudantil. Pude           

dividir meu mundo e minhas questões com elas e pudemos nos ajudar coletivamente, nos              

afetos, nas necessidades materiais e nos processos da universidade. Em todo meu período na              

UNIFESP, os profissionais do NAE foram fundamentais. Tanto as assistentes sociais, quanto            

o psicólogo, a enfermeira, o médico. Sempre muito empenhados em prestar um bom serviço              

para os estudantes, sempre buscaram atender às demandas que apresentei, ao longo de meu              

percurso formativo, da melhor forma possível. São profissionais essenciais para          

operacionalizar as políticas de assistência estudantil e é muito importante que se olhe para              
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esses quadros com muito carinho. E, se possível, ampliar o número de profissionais do NAE,               

de modo que se amplie a abrangência de ações e de cuidado aos estudantes. 

O ano de 2019, com a troca de comando no governo federal, trouxe também uma               

beligerância no Ministério da Educação (MEC). O contingenciamento de mais de um terço do              

orçamento de custeio das universidades federais e as frequentes comunicações agressivas e as             

difamações contra essas instituições marcaram uma gestão polêmica do então titular do MEC,             

Abraham Weintraub. A estratégia de difamar as universidades federais perante a opinião            

pública é uma forma de confrontar instituições com produção de conhecimento acadêmico e             

científico livre às pressões políticas dos governos de plantão, além de se justificar a              

necessidade de se privatizar, ao menos parcialmente, essas instituições, com a alegação de um              

argumento eficientista: um melhor uso dos recursos públicos.  

A "guerra cultural", empreendida pelos setores mais ideológicos do governo, confronta           

valores democráticos por acusar as universidades federais de serem "fábricas de militantes de             

esquerda", uma vez que, para determinados atores, essas instituições deveriam se dobrar às             

crenças e às arbitrariedades de quem está no poder, ao invés de serem esferas livres de                

pensamento e produtoras de conhecimentos críticos. Isso se combina com as intenções            

neoliberais de setores que cuidam da agenda econômica do governo, já que propor a redução               

do papel social do Estado culmina na busca de diferentes métodos para reorganizar as              

estruturas estatais aos interesses daqueles que detêm o poder. Essa disputa política afeta a              

estrutura institucional em que as universidades existem enquanto elementos estatais, com o            

intuito de se construir outras configurações em que o capital privado passe a adentrar o espaço                

universitário e, a partir daí, propor a hibridização do financiamento das universidades: do             

fundo público para um misto entre recursos públicos e privados, fragilizando a autonomia de              

gestão dessas instituições, uma vez que elas poderão se encontrar por entre um emaranhado de               

interesses privados, em caso da substituição, mesmo que parcial, do financiamento estatal. 

É no meio do refluxo das políticas sociais gerados pela Emenda Constitucional do             

Teto de Gastos e na tentativa mais acintosa de reconfiguração do Estado em uma versão em                

que seja desobrigado de financiar políticas sociais e de garantir direitos sociais. É nesse              

contexto que se dá uma disputa de projetos: qual é o papel de um Estado. Se é apenas para                   

regulamentar o sistema econômico e produzir um sistema jurídico para harmonizar as relações             

sociais ou se tem a missão e o dever de intervir sobre um sistema econômico que produz                 

desigualdades sociais. É no meio desse terreno arenoso que anda a questão da permanência              

estudantil. Para além de aspectos individuais, que também são importantes para entender esse             

fenômeno, como a questão de se identificar com o curso ou ter um projeto profissional. Mas                
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essa questão deve ser vista em termos de estruturas macropolíticas. No sentido de questionar              

as atuais condições das políticas de assistência estudantil e também dos projetos políticos para              

a educação daqueles que ocupam o poder. Essas questões me fizeram refletir, refletir e              

refletir. Até conseguir construir o presente trabalho de conclusão de curso. Não concordo com              

tudo aquilo que pesquisei durante o processo de revisão narrativa desse trabalho. Por outro              

lado, pude ler contribuições fantásticas que ampliaram a minha percepção sobre as políticas             

de assistência estudantil e sobre o fenômeno da permanência estudantil. Aliás, a própria ideia              

da realização deste TCC veio de uma provocação de minha orientadora: é importante             

pesquisar sobre aquilo que é importante em nossas vidas. A partir daí surgiu o tema de                

pesquisa, enquanto algo que perpassou toda a minha formação em psicologia e me instigou a               

fazer essa investigação, essa análise sobre o que se fala de permanência estudantil. 

Em 2020, um vírus nos atropelou e, em várias partes do mundo, paralisou tudo: a               

economia, a educação, a cultura. O mundo, de uma hora para outra, tornou-se quase inóspito,               

tamanha a hostilidade de um ser invisível que se alastrava sem controle com uma alta taxa de                 

letalidade. Sem nenhuma vacina ou tratamento eficaz para a doença causada pelo coronavírus,             

a Covid-19, países se viram quase que obrigados a fechar as suas sociedades: termos como               

quarentena, distanciamento social e lockdown passaram a fazer parte de nosso vocabulário.            

Uma inédita corrida vacinal entre farmacêuticas e países foi despertada como a única forma              

de regressar a uma antiga normalidade de nossos modos de vida pré-covid. 

A história natural do vírus demonstra que esse patógeno tem uma alta taxa de              

transmissibilidade, produzindo, assim, uma pandemia de proporções não vistas em um século,            

desde a pandemia de gripe entre 1918-1920. O vírus mostrou uma letalidade também             

impactante para os sistemas de saúde de todo mundo, o que acarretou mortes por              

desassistência em diversas partes do globo, inclusive na Europa, enquanto se corria contra o              

tempo para readequar os sistemas de saúde dos países à alta demanda por hospitalização de               

pacientes com complicações da Covid. A extensão da pandemia ao longo de muitos meses              

também atingiu em cheio os sistemas de educação, forçando a adoção de formatos             

emergenciais remotos de aulas e até mesmo de estágios por meio do uso de tecnologias de                

comunicação e informação, com todas as implicações trazidas para a inclusão e equidade             

educacional. Afinal, nem todos dispõem de celulares, notebooks ou outros equipamentos do            

gênero e conexão à internet para acompanharem as atividades educativas, ou mesmo um             

ambiente domiciliar adequado para o acompanhamento dos estudos. 

O próprio surgimento do vírus reforça a ideia de que as ações humanas desequilibram              

ecossistemas: a devastação de habitats ecológicos e a ação predatória contra diferentes            
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espécies sem limites e sem regulações sanitárias geram um cenário de intenso convívio entre              

humanos e outras espécies em espaços físicos contíguos, beneficiando potenciais          

microrganismos que "saltem" entre espécies em um processo evolutivo conhecido como           

zoonose, em que há a adaptação de um agente parasitário de um hospedeiro de uma espécie                

animal para um hospedeiro humano: possível caso do SARS-CoV-2 (novo coronavírus). E me             

parece que esse processo será cada vez mais comum, gerando oportunidades para novos             

microrganismos com potencial pandêmico. Isso porque me parece difícil conciliar          

sustentabilidade com um sistema econômico exploratório como o capitalismo sem limites,           

que acarreta grandes transformações no meio ambiente e que nos coloca, por consequência, a              

mercê das próximas pandemias e da busca desesperada por vacinas e tratamentos, em um              

mundo cada vez mais hostil a nossa presença. 

É nesse contexto em que escrevi meu trabalho de conclusão de curso: um período              

cheio de incertezas e angústias. Diferentemente dos momentos em que a permanência            

estudantil foi uma grande questão em minha vida, esses sentimentos, em um período             

pandêmico, ganharam outra conotação, permeados pelo medo da morte, da perda de            

familiares e de pessoas próximas.  

De fato, a história comprometida com os fatos lembrará a substituição de dois             

ministros da saúde por um presidente que menosprezou a gravidade da Covid e não              

empreendeu qualquer tipo de articulação nacional para o combate ao coronavírus. É um             

governo que utilizou da comunicação para tentar distorcer e reduzir a gravidade dos fatos da               

pandemia, com intuito de produzir, na opinião pública, uma falsa percepção de que a doença               

perdia força, ou que poderia ser tratada com medicamentos não comprovados cientificamente,            

ao mesmo tempo em que os dados epidemiológicos eram absolutamente discordantes da            

ilusória realidade proposta pelo presidente de plantão e seus postes no Ministério da Saúde. 

A tentativa de esconder as informações da pandemia, com a redução da qualidade dos              

dados divulgados pelo Ministério da Saúde por meio de seus boletins epidemiológicos diários,             

ação posteriormente revertida pelo STF (Supremo Tribunal Federal), demonstrou muito bem a            

falta de responsabilidade do governo federal com a pandemia. A insanidade e a crueldade em               

se criar uma falsa dicotomia entre vida e economia, como se ambas não estivessem              

intimamente ligadas, em um sórdido cálculo para se tentar preservar CNPJs em detrimento de              

CPFs, determinaram a insensível e mortífera política que produziu centenas de milhares de             

óbitos e que prolongou indefinidamente o sofrimento e a barbárie. 

Realmente foi bastante desafiador escrever um TCC em meio a uma pandemia,            

estando afastado do cotidiano do curso e dos meus amigos e colegas de universidade. É um                
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exercício que fiz de minha casa, isolado, em meio ao turbilhão de sentimentos negativos, de               

angústia, de ansiedade. Sentindo o meu corpo e a minha mente se despedaçarem em              

preocupações e medos constantes neste momento inédito de minha vida (e de toda a              

humanidade) que é se deparar com uma pandemia mortal. Ainda assim, pude aprender             

bastante com a pesquisa que fiz. Pude expandir meus conceitos sobre permanência estudantil             

e assistência estudantil. E também pude escrever algumas reflexões que já fazia sobre o tema.               

Creio que pensar na permanência estudantil não só em termos materiais, mas também em              

termos subjetivos, dá um outro caráter à discussão. Até que ponto as políticas de assistência               

estudantil que dispomos conferem senso de pertencimento à universidade e até que ponto             

funcionam como formas de "exclusão dos incluídos" em um caráter de estigmatização. Até             

que ponto ter que se preocupar a todo tempo com a permanência estudantil, com a               

mobilização constante de sentimentos como angústia e ansiedade, afeta a formação ao reduzir             

as potencialidades de atenção e ação para outras áreas dentro do contexto universitário e,              

inclusive, para outras áreas da própria vida.  

Por fim, ao longo de minha trajetória universitária, digo que a instabilidade das             

garantias para a permanência estudantil me gerou até desinvestimento afetivo e simbólico            

com o curso: como estar em uma formação em psicologia e aproveitá-la, com todas as suas                

potencialidades, se estou sempre na "corda bamba" da permanência estudantil? Por outro            

lado, também me abriu os olhos e me sensibilizou para as desigualdades sociais e para as                

disputas políticas: afinal, a quem interessa que o pobre esteja na universidade pública? Apesar              

de tudo, foi nesse contexto de permanência estudantil, com todas as problemáticas envolvidas,             

em que percorri os caminhos para a formação no curso de psicologia da UNIFESP, sempre na                

corda bamba. Vivências essas com vários percalços, é verdade. Mas recheadas de            

experiências, de aprendizados e de vínculos que transformaram a minha vida. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou investigar aspectos das políticas de assistência estudantil e           

como estão relacionados com a permanência estudantil. Na primeira parte da pesquisa,            

procuramos nos debruçar sobre a análise da evolução das políticas de assistência estudantil a              

partir da década de 2000 e em suas características enquanto políticas públicas inseridas em              

uma sociedade capitalista, a partir de um determinado contexto histórico de desenvolvimento            

da educação superior por meio de instituições públicas no Brasil. A apresentação do contexto              

institucional do curso de psicologia da UNIFESP, especialmente na análise do projeto            

político-pedagógico do curso, possibilitou a construção da aliança do debate sobre           

permanência estudantil, que é de interesse nacional, com a especificidade da formação            

acadêmica por curso e por instituição. 

A revisão narrativa, empregada no presente TCC, é um método de investigação dos             

sentidos e significados atribuídos por diferentes atores aos fenômenos que vivenciam           

(MINAYO, 2007) e é uma boa forma de se realizar um mapeamento a respeito das produções                

acadêmicas e científicas que tratem sobre determinada temática: quais as bases teóricas que os              

autores utilizaram, quais as metodologias empregadas, quais as conclusões que são           

(re)construídas. Assim, cumpriu-se um dos objetivos do presente trabalho, que é justamente            

essa investigação prospectiva. O grande marco legal das políticas de assistência estudantil é o              

PNAES, formulado em 2008 como uma portaria do Ministério da Educação e reeditado em              

2010 como um decreto. Antes, havia uma descentralização das ações de permanência            

estudantil por parte das instituições, a partir de seus próprios diagnósticos e disponibilidades             

financeiras. Pela discussão de ações de assistência ao estudante ser muito recente em termos              

de política pública nacional, foi percebido, durante a pesquisa, uma quantidade ainda pequena             

de estudos que realizam investigações sobre o fenômeno da permanência estudantil a partir da              

realidade de diferentes perfis de alunado e de cursos. Isso reflete, segundo a nossa              

interpretação, um ainda baixo interesse na investigação sobre as diferentes dimensões da            

permanência universitária, sendo, por isso, um limite identificado para o estudo da temática. 

Por fim, a apresentação de um relato de experiência sobre uma vivência universitária,             

perpassada por questões de permanência estudantil, é uma forma de transmitir conhecimentos            

por meio da descrição e da reflexão do que foi vivido: de que forma a experiência se                 

apresentou, como foi sentida, percebida e como ela afetou todo um processo de formação              

universitária. E de que modo essa experiência individual dialoga e se articula com outros              
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produtos acadêmicos, de modos complementares, convergentes e divergentes. Assim, a          

combinação entre a análise por meio de pesquisa bibliográfica e a análise de uma experiência               

individual traz em relevo diferentes recortes das políticas de assistência estudantil e do             

fenômeno da permanência estudantil, apontando para caminhos e possibilidades que podem           

ser trilhados por futuros projetos de pesquisa. Este trabalha espera, dentro de seus limites,              

poder contribuir e inspirar a formulação de novas formas de se conceber e se estudar os                

processos de permanência estudantil por meio das políticas públicas, das políticas           

institucionais das universidades e, sobretudo, a partir das vivências diversas dos estudantes            

universitários. 
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APÊNDICE A - Diário de Campo 

 

Diário de campo 1 (21/09/2017) - Módulo TS Narrativas 

 

Primeiramente gostaria de contar-lhes que não há algum processo de vida irretocável            

por aquilo um tanto indefinível que irei denominar de forças de fundo. Consequentemente o              

ser estudante e a práxis dentro da academia não são irretocáveis do ponto de vista de agências                 

contextuais, quais sejam, econômicas, políticas e sociais. A trajetória de vida dentro da             

universidade é, inexoravelmente, vetorizada e modelada por essa tríade e que se lança em um               

terreno que configura um modo-indivíduo, uma constatação de uma individualidade          

substantivada e delimitada por qualidades combinatórias de efeitos tanto amplos quanto           

específicos das formas de sociabilidade que integram operacionalmente as já referidas           

instâncias de ordem social. Entretanto, sem capturar uma explicação simplificada de que uma             

proporção mais ou menos estável de fatores como a economia ou a política ou as estruturas                

sociais estabelecem uma superfície de contato do indivíduo para o mundo, mas antes             

(re)produzem dinâmicas especiais que distorcem, rotacionam, transladam, bifurcam e         

convergem cada linha do tecido de forças que atravessa e abala o indivíduo constantemente              

em sua permanente relação com o mundo. Tal diferenciação agrega e desintegra conjuntos de              

sentidos informados pela experiência e constitui blocos mnemônicos básicos sobre os quais            

sustentamos nossa rede de coordenadas e de referências da realidade a partir dos fenômenos              

que entramos em contato. 

Agora, por que introduzi o texto a partir de uma reflexão que procura delinear a               

relação entre o indivíduo e o seu mundo? E mais, por que falar sobre o estudante e a sua                   

práxis? A necessidade de contar-lhes sobre essas linhas a respeito de alguns fenômenos que              

estão além da simples superficialidade de ser um estudante de uma instituição como a              

UNIFESP é de contextualização. Antes de versar sobre a experiência de produção de narrativa              

dentro de um módulo como o de Trabalho em Saúde, eu falo a respeito do que significa ser                  

um estudante de baixa renda da instituição. A reintrodução de uma perspectiva liberalizante             

em nossa sociedade, capitaneada por elites empresariais tupiniquins e pelo capital           

internacional, que focaliza a atitude individual como um centro organizador das relações            

humanas, que são mercantilizadas e entendidas em termos econômicos a partir do conceito de              

empreendedorismo - que manifesta uma visão parcial sobre como os indivíduos se            

incorporam em um sistema econômico -, e o individualismo como um operador subjetivo de              
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mediação de conflitos por uma realocação de recursos materiais escassos findam por catalisar             

um discurso corrente de que a sociedade deve se orientar pela iniciativa de cada indivíduo e                

que não se pode se dispor a falar em uma responsabilidade coletiva perante um conjunto de                

pessoas sob pena de descentrar a potência do sujeito como um agente soberano de si mesmo.  

O que significa esta minha teorização, a respeito de uma plataforma           

ético-político-social como o neoliberalismo, a partir do fato de que sou um estudante de baixa               

renda? Implica, antes de mais nada, a derrocada do que hoje permite que eu tenha, para início                 

de conversa, o status de estudante desta instituição de ensino superior: as políticas sociais. E               

isso, para mim e para centenas de outros estudantes, significa a existência de políticas de               

permanência estudantil. Porém não apenas isso. Também a existência de um Sistema Único             

de Saúde. Também a própria existência da universidade pública gratuita. Também de um             

espectro grande de políticas que favorece uma gama de pessoas pobres, desempregadas e             

vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e que combatem a extrema desigualdade social.             

Todas políticas sociais. Todas ameaçadas sob o mantra de que não cabem no orçamento. Tudo               

que pode ser pensado como um direito social hoje é pensado, a partir da ótica da Emenda                 

Constitucional do Teto de Gastos, como uma variável que depende de dotação orçamentária             

para ser executada. Caso contrário, é reduzida até ao ponto de ser extinta. O que talvez                

justifique a minha impressão de estar em um chão instável. De não poder projetar o futuro                

sobre bases como as de uma formação universitária. Os termos “compromisso” e “formação             

profissional” hoje também se encontram reduzidos em minha comunicação. Em minhas           

representações. Qualquer conceito que remete a uma continuidade sofre, ao ser referido a             

mim, do mesmo mal da atual economia brasileira: não está suficientemente investido            

simbolicamente, sobretudo por uma falta de confiança atual em uma aplicação consistente de             

qualquer sentido de continuidade em tempos guiados pela instabilidade institucional, política           

e econômica. Portanto estarei aqui até quando estiver oferecida a possibilidade de integrar             

este espaço universitário. E até quando eu optar, por mais um dia, enfrentar todas as               

contradições que me cercam, mas também que me caracterizam como um alguém estudante             

da UNIFESP. E segue o baile.  

 

Notas descritivas e intensivas  

 

Há uma característica, que não é exclusiva deste módulo, mas que representa uma             

experiência possível de alguém com a minha subjetividade em relação ao que já expus              

anteriormente: um sentimento salientado de provisoriedade. A proposta do módulo significa           
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encontros sistemáticos e uma curvatura relacional que focalize a relação entre o meu ato de               

escuta e um ato do outro de narrar a sua história de vida. Pois bem. Há um conceito da física                    

conhecido como interferência destrutiva: a sobreposição de ondas com os mesmos parâmetros            

de amplitude e velocidade de oscilação, porém com fases completamente opostas, anula a             

energia potencial da onda resultante nas regiões sobrepostas, porém conserva a velocidade de             

oscilação total dos deslocamentos de cada ponto desta nova onda, que é dobrada em relação               

às ondas individuais antes da composição destrutiva. O que quero dizer com isto? Penso em               

uma analogia: assim como há um saldo energético cinético e potencial final na situação              

ilustrada, há também composições de forças interiores que resultam em variações das funções             

psíquicas como vontade e motivação, fundamentais para o engajamento no mundo e a             

construção de nossos atos.  

Um processo de produção de narrativas implica um sujeito por outro e necessita de um               

ponto de abertura entre os sujeitos envolvidos nessa produção para que, de fato, aconteça uma               

escuta e, posteriormente, uma escrita narrativa. Mas o que realmente quero dizer? Uma             

palavra-chave ajudará bastante a entender qual tipo de compreensão estou propondo com este             

texto: a anulação. Há um embate diverso e conflituoso entre a necessidade de produzir e               

refinar habilidades como a escuta qualificada e o encontro com o outro. Porém há sempre a                

ameaça das contradições, que são fruto do próprio modus operandi social, a saber: a              

desestruturação das políticas de permanência estudantil hoje vigente nesta instituição. Assim           

como a situação de aviso prévio de demissão dos trabalhadores terceirizados (parte deles já              

demitidos). No caso dos estudantes bolsistas, um aviso prévio próprio na forma de uma              

alteração sensível na estrutura de políticas de permanência estudantil. Conversei muito com os             

meus amigos sobre isso e os questionei sobre como lidar com esse conflito que me desmotiva                

continuamente. Qual seria a composição de forças apropriada para dar conta das atribuições             

imputadas a mim como estudante, a despeito do que acontece a olhos nus. É esta dinâmica                

que levei para o campo e que é inseparável da constituição permanente de minha              

subjetividade.  

Lá cheguei no campo na zona noroeste depois de dormir a viagem toda no trajeto de                

ônibus. Não direi que estava animado, porém tentei me incorporar à situação e colocar entre               

parênteses todas as ponderações que costumo fazer dos processos pelos quais eu passo.             

Descobri no dia, um pouco à revelia das minhas pretensões, que não faria dupla com a Carla,                 

porém com a Camille. Não me opus a esta resolução, apesar de já ter projetado outro cenário                 

em minha cabeça com alguém que já tinha um maior conhecimento e uma história em               

comum. Esperei autorização para me dirigir à unidade de saúde, conforme decidido pela             
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minha colega em um ato de troca do caso que iríamos acolher com outra dupla. Chegando na                 

unidade, nos direcionaram a uma sala e me deparei com uma idosa bem graciosa.              

Perdoem-me. Sou péssimo para registrar nomes. Vou apenas descrever algumas          

características dela. Nasceu em Minas Gerais, tem 84 anos e gosta muito de medicina,              

matemática e geografia. Ressaltou muito o primário que teve como de qualidade, mesmo             

tendo de andar diariamente de sua casa 7 km à pé muitas vezes descalça por causa do                 

incômodo que sentia ao pisar no chão de terra com sapatilhas duras e desconfortáveis, e faz                

natação desde os sete anos de idade. Teve uma mãe violenta que batia muito nela, só que ela                  

fazia de tudo para demonstrar que não estava sofrendo ao não chorar, ao passo que a mãe                 

batia cada vez mais forte nela. Resultado: tem uma cicatriz na testa desde a mais tenra idade.                 

Ela faz alongamentos todos os dias, por conta das dores que sente. Ela tem um neto que adora                  

muito chamado Enrico. Ela é muito expressiva e bem articulada com as palavras, desfilando              

conhecimentos desde a medicina até a matemática. Ela disse, e até fez um pedido de               

desculpas por isso, que tem tudo. Observação: tudo que eu redigir não se refere diretamente à                

relação que tive com a narradora ou com a Camille no campo. Aquela relação é única e, como                  

a própria narradora nos contou, nunca mais acontecerá, porque nunca mais seremos as             

mesmas pessoas. O que faço aqui é versar esta relação em caracteres textuais e propor uma                

nova relação, diferente daquela que experienciei, que é irreproduzível, e alcançará contornos            

inimagináveis, uma vez impossível a determinação das quantidades e dos tipos de reações que              

este texto provocará em cada leitor e quais os sentidos que serão abstraídos e relacionados               

com tantos outros extratextuais relativos à interpretação de cada um.  

Enfim tudo dito, retorno a falar da narradora, que falou sobre princípios bastante             

interessantes. Versou sobre o princípio do camaleão, pensando não apenas na mudança da             

característica de tonalidade corporal conforme o ambiente (camuflagem) desse animal, porém           

também na capacidade de se guiar por dicas visuais, como o réptil, capaz de girar os olhos em                  

360° em relação ao próprio corpo - o que possibilita a observação em profundidade de objetos                

distintos através do campo visual monocular ampliado dos camaleões. Ela citou isso para             

dizer que precisamos estar bem atentos a todos os detalhes em diferentes situações. Ela falou               

sobre as tentativas de assaltos que já enfrentou e como a leitura de dicas visuais aliada a                 

técnicas de defesa pessoal impediram que ela tivesse qualquer um de seus pertences roubados.              

Mais do que essas situações temporais particulares, a essência do princípio é observar o todo e                

a dinâmica de como tudo se relaciona. É perceber as relações, por exemplo, da forma como                

alguém se comporta ao andar e a intenção de um ato delituoso. Ela mesmo disse que quem                 

pretende roubar mostra uma linguagem corporal completamente diferente de alguém que           
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apenas caminha pensando na vida. Como é impossível reproduzir em palavras um encontro             

entre almas humanas, contento-me em fazer recortes e aproximações da experiência de            

campo, que, contudo, referem-se à relação que construí com os leitores do presente texto e aos                

meus próprios filtros e intenções.  

A partir da prerrogativa que recai sobre mim a respeito da arrumação do texto, gostaria               

de citar, como um encerramento, um outro princípio que abstraí com as reflexões da              

narradora: o de não olhar para trás e se lamentar dos erros que cometemos no passado e como                  

tudo poderia estar diferente caso tivéssemos uma postura diferente nas situações em que             

erramos. Ela disse que pensar naquilo que poderíamos ter feito no passado são nada mais que                

palavras e pensamentos jogados ao vento. A Camille interveio nesse momento dizendo a             

respeito de um pensamento de que estamos todos grávidos do presente e precisamos cuidar              

dessa gravidez ao invés de pensar no que já passou ou no que virá. A narradora completou                 

que não tem planos de vida, porém projetos. Expôs essa diferenciação dos termos em um               

sentido especial: os caminhos das ações que ela toma no presente e o formato que assumem                

ao longo do tempo dão os sentidos das ações no futuro e da própria organização dinâmica da                 

vida, contrariamente à projeção de uma expectativa no futuro que se dá a entender quando se                

fala em planos. O projeto é o que se faz com o presente para guiar a vida; planejar é dar um                     

salto para o futuro com uma expectativa de que algo que se deseja se materialize. A conversa                 

realmente foi muito produtiva e aprendi bastante naquele dia com uma senhora bastante sábia              

da vida. E deixa bem claro que deve à vida tudo o que sabe. Até perdemos a noção do tempo.                    

Uma mulher bateu à porta e disse que o tempo do encontro já se foi e precisaríamos nos                  

despedir quando já falávamos de forma descontraída sobre signos. Tudo bem. Despedi-me da             

narradora com um beijo na bochecha e um abraço. Senti-me muito leve naquele momento,              

esvaziado de preocupações. Até via as pessoas de uma forma mais leve, embalado por uma               

outra tonalidade afetiva. Ainda assim, sabendo que estou pisando em um chão movediço. Não              

vou dizer que espero por algo do módulo de narrativas. Meu projeto de vida hoje é viver cada                  

dia e tentar agir da melhor maneira com as circunstâncias momentâneas. Um dia após o outro.                

Sem um plano, mas com um projeto no sentido que a narradora expôs. Um projeto que passa                 

por mim, mas também por todos os suportes que tenho (ou não) para conseguir dar uma                

continuidade a minha vida. Mesmo com muitas pedras no caminho.  

 

 


