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RESUMO:O presente artigo busca conhecer as principais ações de Assistência Estudantil 
desenvolvidas na Universidade Federal da Bahia, na tentativa de compreender sua estrutura 
e oferecer elementos para uma análise inicial sobre estas,  bem como saber o perfil 
socioeconômico das/os estudantes do curso de Serviço Social desta universidade. O curso 
foi escolhido devido a necessidade de compreensão dos elementos quer permeiam a 
permanência dessas/es estudantes, diante da luta quem vem sendo travada neste curso 
pela ampliação das ações de assistência estudantil, pelo direito de permanência. Trata-se 
de investigações a fim de permitir aspectos que sejam ponto de partida para análises 
posteriores. 
 
PALAVRAS-CHAVES: UFBA. Assistência Estudantil. Perfil socioeconômico. Serviço Social. 
 
ABSTRACT: This article seeks to understand the main actions of Student Assistance 
developed at the Federal University of Bahia, in an attempt to understand its structure and 
elements to provide an initial analysis of these, as well as knowing the socioeconomic profile 
of / the students of Social Services at university. The course was chosen because of the 
need to understand the elements permeate either the permanence of these students, who 
comes to the struggle being waged in this course for further actions of student assistance, 
the right to stay. This is to enable investigations aspects that are a starting point for further 
analysis. 
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I – INTRODUÇÃO 
 

O processo de criação de novos cursos nas Instituições Federais de Ensino Superior 

- IFES durante o final da primeira década do século XXI estruturou-se a partir do Programa 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, programa iniciado em 

2007 que propôs a expansão da estrutura física e de quantidade de vagas nas IFES 

públicas. Em 2004, a UFBA lançou o programa de cotas para estudantes negros, indígenas 

e quilombolas, compreendendo esse programa como uma proposta de reparação social, por 

entender todo o processo de exclusão que o povo negro e tais minorias sofreram, e ainda 

sofrem. Diante desse contexto as IFES passaram por um processo de transformação 

no perfil das/os estudantes que dela começaram a fazer parte. Esse “novo” público se 

caracteriza por filhas e filhos das/os trabalhadoras/es pobres e trabalhadoras/es que 

ingressaram, muitas/os sendo a primeira referência de Ensino Superior na família. 

No Ensino Superior, a atenção às demandas socioeconômicas e culturais é 

denominada de ações de Assistência Estudantil, que a partir do século XXI passa a ganhar 

maior notoriedade, resultantes dos esforços dos movimentos sociais organizados pelo 
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reconhecimento dessas demandas, principalmente diante do número cada vez maior de 

estudantes em busca desses serviços. 

Quanto ao tipo de investigação escolhida, foi realizada de uma pesquisa aplicada e 

descritiva, através de um levantamento social. Gil (2009, p. 27) afirma que uma pesquisa 

aplicada “tem como característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e 

consequências práticas dos conhecimentos, Sua preocupação está menos voltada para o 

desenvolvimento de teorias de valor universal que para aplicação imediata numa realidade 

circunstancial”. Por tratar-se de um estudo inicial sobre o tema, em que se pretende reunir 

os elementos característicos da população escolhida, essa pesquisa caracteriza-se, como 

descritiva1, pois se realiza na coleta de dados exploratórios da realidade.  

O levantamento de campo que “se caracteriza pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer”, conforme entendimento de Gil (2009, p. 55). Para 

tanto, foi aplicado um questionário, de perguntas mistas, com as/os estudantes do curso de 

Serviços Social da UFBA, que contemplava aspectos socioeconômicos e culturais. O 

questionário, um instrumento que objetiva reunir elementos sobre uma população, se 

mostrou viável devido à possibilidade que este agrega de garantir o anonimato das/os 

entrevistadas/os, baixo custo e aplicação simultânea (GIL, 2009). A escolha desse público 

se deu pela viabilidade do projeto, visto que é um público conhecido. 

Optamos pelo método amostral de coleta de dados, pois este consiste em um 

método probabilístico de estratificação de uma população, garantindo a representação dos 

elementos apresentados pelos sujeitos. A estratificação da população se deu através de 

uma amostragem por cotas, pois diante do conhecimento já obtido da população, este 

método permitia a representatividade de cada grupo. Foram entrevistadas/os 76 estudantes, 

de um universo de 360 estudantes regularmente matriculadas/os, considerando uma 

variação de 10% nos itens apresentados. 

 

II – Assistência Estudantil na UFBA 

 

A UFBA é a maior instituição de ensino superior do estado da Bahia e agrega 

estudantes de toto estado, mantendo inclusive campus em cidades do interior. Oferece2 112 

cursos de graduação e 163 de pós-graduação3, cerca de 32.241 estudantes matriculados 

                                                 
1
 Pesquisas descritivas, segundo GIL (2009, p. 28), tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as 
variáveis. 
2
 Dados referentes aos três campi: Salvador, Edgard Santos em Barreiras e Anísio Teixeira em Vitória 

da Conquista. 
3
 Residência Médica e Multiprofissional, Especialização, Mestrado profissional e Acadêmico e 

Doutorado. 
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sendo 29.778 em Salvador, 1.461 em Barreiras e 1.002 em Vitória da Conquista, seu 

vestibular oferece por ano em média 7.991 vagas de graduação. 

As ações de assistência estudantil na UFBA iniciam-se em período anterior a criação 

de um orgão administrativo especifico para tais demandas e seguem de forma 

descentralizada de responsabilidade da administração da Universidade. No ano de 1956 é 

criado o Departamento de Assistência ao Estudante – DAE, que se torna responsável pelo 

gerenciamento das 03 Residências Universitárias além do RU,inaugurado em 1981, e da 

Creche UFBA, inaugurada em 1983. Dois anos depois em 1985, a UFBA icorporou a Escola 

de Agronomia da Bahia, localizada no município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, 

e a DAE acaba ficando responsável também pelas residências e RU desta escola. 

 Em 2004 foi aprovado no Conselho Universitário – CONSUNI, a criação da Pró-

reitora de Assistencis Estudantil – PROAE (que em 2009 teve sua nomenclatura modificada 

para Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil) e a inclusão das Cotas 

Raciais para o próximo vestibular (2005). A criação da Pró-reitoria se deu devido a previsão 

que a UFBA passaria a ter com a inserção das cotas, um novo perfil de estudantes e assim 

outras demandas, o que justificava a mudança institucional, deixando de ser uma 

Superintendência e adquirindo uma maior autonomia na Universidade. Seu núcleo base de 

corpo técnico e institucional foi oriundo da Superintedência Estudantil criada em 1989, orgão 

ligado diretamente a Administração Central. A PROAE está localizada em um prédio de dois 

(2) andares na Rua João das Botas, nº27 A, Canela, Salvador – BA, um local na região 

central da cidade e de fácil acesso aos estudantes. Conta com uma equipe técnica de sete 

(7) Assistentes Sociais4, duas (2) pedagogas, um (1) psicólogo, um (1) contador e 

profissionais técnicos que trabalham no setor admnistrativo, segurança e serviços gerias. O 

serviço é estruturado apartir de três coordenações: Coordenação de Programas de 

Assistência ao Estudante CPAE, Coordenação de Ações Afirmativas - CAA e a 

Coordenação de Infra-estrutura - CIE, além do setor administrativo.  

A CPAE é a coordenação que concentra todas as Assistentes Sociais da instituição, 

atualmente é responsável pela elaboração dos processos de seleção de auxílios - desde o 

lançamento dos editais até a análise dos documentos -, pela organização do fluxo de 

trabalho durante esses processos de seleção, participa da matrícula das/os estudantes com 

o objetivo de incluir na pró-reitoria as/os que apresentam perfil socio-econônomico além de 

também apresentar a instituição para as/os ingressantes, é responsável pelo Programa 

PEC-G (Programa de Estudantes - Concivio de Graduação) e também sobre todos os 

assuntos que envolvem as Residências Universitárias. A CAA é responsável pela promoção 

de atividades culturais, sobretudo de debate sobre raça/etnia; elabora dados dessa 

                                                 
4
 Todas contratadas por concurso. 
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população na UFBA, além de ser responsável pela execução do processo de seleção do 

Programa Permanecer e do Programa de Bolsa Permanência – PBP. A CIE é responsável 

pelas estruturas da instituições que estão ligadas direta e indiretamente a PROAE, como as 

Residências Universitárias e RU. 

A PROAE ofereceu em 2012 cerca de 2.733 bolsas de auxílio para estudantes da 

graduação, dessas 750 do Programa permanecer, 1.548 Auxílios moradia e Residência 

Universitária, 435 Auxílios alimentação e 435 auxílios transportes. 

O Programa Permanecer objetiva oferecer bolsas ligadas a produção acadêmica à 

estudantes em situação de vulnerabilidade sócioeconomica. Funciona com a inscrição de 

projetos de Docentes e/ou Funcionários, que a partir de sua aprovação tem um número 

determinado de bolsas, com duração de 12 meses, para a execução do projeto. 

O Auxílio Alimentação constitui-se na gratuidade no RU, onde a/os estudante pode 

realizar duas refeições: almoço e janta. O RU também é de responsabilidade da PROAE, 

sendo o valor de R$ 2,50 para as refeições, nos campi de Barreiras e Vitória da Conquista 

que não possuem RU é fornecido um valor de R$150,00 para as/os estudantes.  

O Auxílio Moradia constitui-se em um valor mensal de R$400,00 pago pela 

Universidade diretamente para a/o estudante, com o objetivo que essa/e financie uma 

moradia durante sua graduação. Esse estudante tem direito a alimentação de forma integral 

pago pela Universidade, como o RU não funciona no período matutino, estudante 

beneficiário deste auxílio também recebe o valor de R$150,00, referente aos gastos com 

desjejum.  

As Residências Universitárias se constituem em espaços de moradia e convivência 

prioritariamente de estudantes oriundas/os de outro Estado, do interior de Estado da Bahia e 

da Região Metropolitana de Salvador. As refeições são realizadas nas próprias residencias 

(desjejeum) e no RU (Almoço e Janta). Esse serviço também é oferecido pela contratação 

direta de hospedagem pela Universidade para estudantes.  

O Auxílio Transporte, no valor de R$84,005, é destinado a estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica para subsidiar os gastos com delocamento entre sua casa e 

a faculdade. Em Barreiras e Vitória da Conquista esse valor é de R$65,00. 

A Creche UFBA oferece serviço para ciranças entre 4 meses e 4 anos, para 

estudantes e funcionárias/os, ou concede auxílio financeiro para despesas com creche. 

O Programa Bolsa Permanência – PBP é um programa especial do MEC, que 

fornece R$400,00 por mês para estudantes indígenas e quilombolas em situação de 

vulnerabilidade econômica. 

Auxílio Acolhimento, que constitui-se em um repasse de R$400,00, no ingresso de 

                                                 
5
 Não se sabem os critérios para a estipulação desse valor. 
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estudantes com renda percapita de até 1 salário mínimo e meio, para custeio da transição 

universitária. 

Outros beneficios da PROAE são: Aquisição de óculos e medicamentos; 

aquisição de material didatico obrigatorio; participação e apresentação de trabalhos 

acadêmicos; serviço de fotocópia. 

Par requerir os auxílios na PROAE é preciso cumprir alguns requisitos como: estar 

regurlamente matriculado em algum curso da UFBA; estar cursando a primeira graduação; 

pertencer a família em situação de vulnerabilidade economica e; não ter pais ou 

responsáveis residente em Salvador (este item apenas para as/os pretendentes a 

Residência Universitária). Esses requesitos devem estar de acordo com o disposto na 

Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, que tem um público abrangente 

restrito para as ações do seu programa. Existe uma média de 400 novas inscrições por 

semestre na PROAE, contudo não há um número definido de estudantes credenciados na 

instituição. As ações da PROAE referenciam-se no que define o PNAES, que é um 

programa instituído em 2009, onde as instituições federais de ensino superior recebem 

orçamento especifico para a realização de ações destinadas a permanência das/os 

estudantes. 

 

 

III - Condição de vida das/os estudantes de Serviço Social da UFBA 

 

Buscou-se, portanto, através de investigação documental em busca de dados oficiais 

da instituição, compreender o perfil socioeconômico dessas estudantes. Verificou-se a 

existência de dados que permitem a análise desse perfil, no documento “Evolução dos 

números da UFBA”, que apresenta em forma de dados quantitativos os últimos 10 anos da 

Universidade (2003 – 2013). Porém, para atingir o objetivo do estudo tais dados se 

mostraram insuficientes, o que demandou a realização de uma pesquisa mais cuidadosa, 

que permitisse sair do empirismo e criar bases para a luta estudantil. 

Através da pesquisa foi possível concluir que o curso possui uma predominância de 

mulheres (89,5%), solteiras (93,4%), correspondendo aquilo que historicamente foi 

construído sobre o perfil profissional, corroborando também com dados presentes em outros 

levantamentos sobre o ensino superior6 que apontam as mulheres solteiras como maioria no 

ensino superior. Dessas/es estudantes apenas 5,3% são mães. Do total, 80,3% afirmam ter 

orientação heterossexual, enquanto 9,2% tem orientação sexual homossexual, onde deste 

percentual 57,1% são lésbicas e 42,8% gays, e 2,6% bissexuais. Mais de 10% da população 

                                                 
6
 Segundo as duas pesquisas nacionais realizadas pelo FONAPRACE em 1999 e 2004, as mulheres 

são maioria no ensino superior. 
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estudantil do curso afirmam não ter orientação somente heterossexual, o que aponta a 

possibilidade de realização de atividades que debatam acerca da sexualidade na juventude 

e vida adulta e homofobia. 

A idade média das/os estudantes é de 23 anos, com predominância para as idades 

de 20 e 22 anos entre as/os pesquisadas/os. Estas/es estudantes se autodeclararam 

pretas/os em 51,3% das respostas, seguido de 28,9% de pardas/os e 10,5% brancas/os. 

Esse percentual expressa a capacidade de inclusão da Política de Cotas Raciais adotada 

pela instituição, mesmo que o curso tenha sido implantado após a implementação desta, 

pois esse percentual talvez não fosse alcançado em sua com sua ausência. Esse aspecto 

demanda da universidade espaços de debate e reflexão sobre a raça e etnia nos espaços 

da Universidade, visto que o preconceito racial se dá de diversas formas no cotidiano, 

inclusive em sala de aula, colocando assim uma intensa tarefa de quebra de paradigmas e 

de garantia de respeito ao sujeito, dentro e fora dos espaços da Universidade. 

Sobre o exercício da fé7 há predominância das religiões cristãs, sobretudo do 

catolicismo (26,31%) e protestantes (27,63), as religiões de matrizes africanas representam 

3,94% e um relevante número de estudantes (23,68) não aderem a nenhuma religião. 

A maioria das/os estudantes é oriunda da capital baiana, representando 64,4% da 

amostra, 4% da Região Metropolitana de Salvador – RMS, 27,6% oriundas/os do interior do 

Estado da Bahia e 2,63% de outro estado. Desse total a maioria reside em Salvador, 96,1%. 

Quando perguntadas/os acerca do bairro que reside atualmente, todas as Regiões 

Administrativas de Salvador8 foram contempladas, portanto há desde estudantes que 

residem no bairro que a faculdade está localizada, quanto que residem na periferia de 

Salvador. Esse é um dado importante e que cabe uma análise posterior mais cuidadosa, 

que contemple as condições de mobilidade urbana da cidade e o impacto do deslocamento 

dessas/es estudantes no cumprimento das determinações de horário acadêmico em sala de 

aula em relação com o cumprimento de outras funções também acadêmicas extra sala de 

aula de componente obrigatório, como estágio supervisionado. Quando indagadas/os sobre 

o meio de transporte que utiliza para o deslocamento entre a casa e a faculdade 83,9% 

afirmam utilizar transporte coletivo, 9,2% se desloca a pé e 3,9% de carro particular, do total 

de estudantes 67,9% afirmam utilizar do serviço do BUZUFBA9 durante esse deslocamento. 

Sobre a vida escolar pregressa, 47,4% estudaram o ensino fundamental em escolas 

públicas, 36,8% em escolas particulares e 15,8% em ambas instituições. No ensino médio 

73,7% estudaram em escolas públicas, 25% em escolas particulares e 1,31% em ambas. 

                                                 
7
 As opções apresentadas pelas/os estudantes foram: Católico, agnóstico, evangélico, indefinida, 

candomblé, espiritualista, estudantes da bíblia, teísta e espírita. 
8
 Definição encontrada no Plano de Desenvolvimento Urbano de 2007, disponível em 

http://www.desenvolvimentourbano.salvador.ba.gov.br/lei7400_pddu/index.php. 
9
 Serviço de transporte intercampi oferecido pela Universidade aos estudantes de forma gratuita. 
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Esse dado corrobora também com a maior inserção de estudantes oriundos de escolas 

públicas nas tabelas sobre o perfil do alunado na UFBA, abordado no início desse tópico. A 

maioria das/os entrevistadas/os são cotistas (59,2%) e quando perguntadas/os se durante o 

ensino médio tinham desejos de ingressar no ensino superior 84,9% afirmaram que sim e 

12% que não. Aqueles que pretendem continuar estudando após a graduação representam 

cerca de 90,8% das/os estudantes. 

Entre essas/es que afirmaram não ter perspectiva de ingresso no ensino superior, foi 

a dada a opção de justificativa, onde essas foram diversas, contudo algumas características 

comuns. O ingresso no mercado de trabalho e o sentimento sobre ensino superior público 

aparece em algumas justificativas, como pode ser percebido na fala do questionário 16 – 

onde afirmam que “acreditava que universidade era para pessoas ricas, a qual eu não fazia 

parte dessa classe”, ou ainda nos questionários 36 e 45 onde consta que, “tinha a 

perspectiva de uma pessoa que queria terminar o ensino médio e ir trabalhar”, “achava mais 

interessante adquirir uma formação técnica”. Essas falas afirmam a representação social 

que a Universidade construiu durante sua história no Brasil, um espaço elitizado, onde 

pessoas de origens populares fazem parte da exceção. O que demonstra a necessidade de 

continuidade nas ações de democratização do acesso ao ensino superior e da garantia de 

condições de permanência para estudantes de origem popular. Outra resposta que aponta o 

cenário das dificuldades vivenciadas por um/a jovem de origem popular no ensino superior 

público aprece no questionário 59, onde esta/e afirma que não pensava em ingressar no 

ensino superior porque “isso não fazia parte da minha realidade. Não tinha referência, 

ninguém da família tinha ingressado no ensino superior, fui a primeira”. Essa fala reafirma 

Coulon apud Santos e Silva (2011), quando este diz que se leva um tempo até a/o 

estudante sinta-se parte desse novo contexto social, onde pode ser o momento mais crítico 

durante a formação. 

Essas/es estudantes permanecem em sua maioria 2 turnos na Universidade (52,6%), 

o que pode afirmar que esta necessita de uma estrutura física e de serviços que sejam 

capazes de atender as demandas dessas/es. Essas demandas se apresentam em realizar 

necessidades básicas, como um local de estudo, um local de alimentação com qualidade, 

serviços universitários que funcionem durante esse período como a administração, o serviço 

de fotocópia e a biblioteca e ainda a instalações de chuveiros, pois com o clima quente da 

capital baiana, a necessidade de deslocamento para cumprimento das atividades 

acadêmicas, tal dispositivo gera um conforto para a/o estudante, o que reflete em maior 

qualidade do aprendizado. 

Quando indagadas/os se já pensaram em abandonar o curso 39.5% afirmam que 

sim. Entre as motivações para isso 76% afirmam ser de ordem financeira e 43,3% de 

problemas pessoais e 36,6% trazem os dois itens como motivação. Este dado traz a 
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centralidade para os aspectos de ordem econômica como o principal fator da desistência de 

estudantes de origem popular, o que não corresponde com a perspectiva de Santos e Silva 

(2011, p. 253) que considerara esta ser “uma lógica reprodutivista, que entende as 

dificuldades dos estudantes de origem popular como resultando direta e necessariamente 

das condições socioeconômicas e culturais de suas famílias de origem, ou a esses fatores 

atribui seu eventual fracasso”. Acreditamos que não somente o aspecto financeiro está entre 

as motivações para o abandono do curso, existe um processo mais complexo que coloca 

outros elementos como transversais a essa questão, mas sobretudo para estudantes de 

origem popular a pesquisa realizada afirma que os aspectos financeiros são centrais entre 

tais motivações. 

São estudantes e trabalhadoras/es cerca de 14,5% das/os entrevistados, 54,5% 

possuem relações de trabalho que seguem os dispostos na lei n.º 5.452, de 1º de maio de 

1943, a CLT e 45,5% realizam atividades informais ou contratuais. Afirmam exercer carga 

horária semanal de 20 horas 45,4% das/os entrevistados. Atualmente realizam estágio 

remunerado 28,9% do alunado do curso, em que a remuneração se localiza na maioria 

(77,3%) abaixo de 1 (um) salário mínimo vigente. Estes dados apontam que 43,4% do 

alunado estão inseridas/os em alguma atividade remunerada. 

As/os estudante têm renda familiar média entre 2 e 3 salário mínimo (42,1%), de 

responsabilidade dos pais (61,8%), onde as mães representam ser responsáveis em 46,8% 

dos casos, os pais em 44,7% e ambos em 8,5%. Sobre auxílios oferecidos pela 

Universidade não oriundo das ações de permanência10, como bolsa de pesquisa e extensão, 

apenas 9,21% afirma receber auxílios desse tipo. 

Os gastos universitários correspondem a despesas com média de R$ 176,10, para o 

alunado, em 44,7% dos dados a/o própria/o estudante é responsável pelo custeio desses 

gastos. Isso corresponde a cerca de 12,9% da renda familiar de quem ganha até 2 salário 

mínimos mensais e 25% da renda de quem ganha até 1 salário mínimo. Como a maioria 

das/os estudantes que realizam alguma atividade remunerada, ganham menos que 1 salário 

mínimo e são responsáveis pelo custeio das atividades da faculdades, isso implica dizer que 

a realização dessas atividades são basicamente para suprir os gastos com os estudos. 

Essas/es estudantes vivem, em sua maioria, com os pais (60%) e com parentes 

(27,6%), em imóveis próprio (64,5%) e alugados (25%), com entre 5 e 6 cômodos (18,4% e 

25%, respectivamente), com média de 3 pessoas por residência. Destas famílias apenas 

11,8% possuem automóveis. O gasto médio com despesas de água, luz telefone e internet 

giram em torno de R$184,26, e com alimentação R$518,81 e com atividades de lazer em 

torno de R$68,02. O impacto desses valores em famílias que ganham até 2 salários 

                                                 
10

 Contudo é importante salientar que estas ações exercem um papel importante na garantia de condições de 

permanência, mas não necessariamente tem como pré-requisito o disposto na legislação especifica da PNAES. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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mínimos – perfil das/os estudantes de Serviço Social – correspondem respetivamente a 

13,6%, 38,3% e 5,0%. Possuem serviço de TV a cabo cerca de 63,2% e apenas 2,6% 

utilizam de serviços de Empregada Doméstica. Quando perguntados sobre o uso de 

computador, 92,1% afirma possuir computador em casa e o mesmo percentual com acesso 

a internet. 

A fonte de informação mais utilizada são os websites, correspondente a 80,3% das 

respostas e os telejornais com 38,2%, esses veículos são acessados com frequência diária 

(86,8%). Todas/os as/os estudantes afirmam possuir o hábito de fazer leituras e leu no 

último ano uma média de 6 livros. Desses livros pelo menos 3 estavam ligados a graduação, 

o que aponta o exercício da leitura para conteúdos além dos exigidos na graduação. 

Costumam nos momentos de lazer11 ouvir música (89,5%), usar a internet (77,6%), sair com 

amigos (75%), assistir TV (72,3%), ir ao cinema (61,8), ler (57,9%), frequentar bares 

(35,5%), ir a shows (31,5%), ir ao teatro (28,9%), praticar esportes (23,7%), ir a boates 

(11,8%) e ir a museus (5,3%). Esses dados são importante para a elaboração de atividades 

culturais pela Universidade, usando estas como instrumento de formação profissional. 

Caso a Universidade oferecesse atividades de lazer, estas/es afirmam ter interesses 

em cursos de fotografia (64,5%), atividades de dança (52,6%), atividades de artes plásticas 

e cênicas (17,1% e 21,1, respectivamente), curso de cine-vídeo (22,4%) e atividades 

esportivas (50%). Ou seja, o incentivo da Universidade nesses quesitos pode transformar o 

seu espaço para além da formação profissional, ou incorporar ações de formação a 

atividades com essas características, potencializando a capacidade criativa durante a 

formação profissional. 

Cerca de 67,1% não praticam esporte e 32,9% afirmam praticar, dessas/es 32% 

praticam diariamente, 24% semanalmente e 44% ocasionalmente. Os itens apresentados no 

parágrafo anterior demonstram que metade das/os jovens teriam interesses em atividades 

esportivas, ou seja, incluir atividades como essa na rotina acadêmica pode representar uma 

melhoria no estilo de vida dessa população, já que estas permanecem mais de um turno na 

Universidade. Das/os que não praticam atividades esportivas 54,9% afirmam que não tem 

tempo, devido a realização de outras atividades, 31,4% por não ter condições financeiras e 

9,8% não gostam. 

Foram realizadas uma série de perguntas para conhecer o nível de compreensão e 

acesso desse público as ações de Assistência Estudantil na UFBA. Onde, 89,5% afirmam 

que conhece a PROAE, 6,6% não conhecem e 3,9% não responderam, isso mostra que a 

instituição consegue chegar a maioria das/os estudantes. Contudo, a maioria não recebe 

auxílio da PROAE (78,9%) e apenas 19,7% tem acesso, o que já era de se esperar ao fazer 

                                                 
11

 Neste item admitiu-se mais de uma atividade. 
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uma análise rápida sobre o universo de estudante e o número total de auxílios oferecidos. 

Ao se visualizar o alcance dos auxílios percebe-se que mesmo compondo um público que 

entra nos requisitos da PROAE, o público pesquisado tem que recorrer a atividades 

remuneradas para a sua manutenção desde trabalhos formais até o estágio remunerado. E 

mais uma vez, a discussão levantada no capítulo 2 sobre as condições socioeconômicas e a 

necessidade de compreender esse novo perfil de estudante da universidade são 

reafirmadas e postas para a Universidade e os sujeitos que a compõem pensar nas 

estratégias de garantir condições para a educação, conforme traz a CF/88 e as legislações 

subsequentes da área.  

Dentre os auxílios recebidos 40% recebem Auxílio Transporte, 13,3% Auxílio 

Moradia, 13,3% moram na Residência Universitária e 6,6% recebe Auxilio Alimentação. 

Estes afirmam em sua maioria que o valor do auxílio não é suficiente diante das 

necessidades reais vivenciadas.  

Utilizam o serviço do RU 51,3%, que classificam como bom (30,7%), regular (48,7%) 

e ruim (23%), entre os que não utilizam somam um total de 44,7%e as motivações são 

diversas, desde horários que não permitem (11,7%), distância entre o campus que estuda e 

o RU (11,7%), não tem condições financeiras (11,7%) e má qualidade do serviço (17,6%). O 

BUZUFBA é utilizado por 96% das/os estudantes que classificam o serviço como bom 

(2,7%), regular (60,2%) e ruim (36,9%). 

Dentre os outros auxílios oferecidos pela PROAE o de participação em eventos foi o 

que mais as/os estudantes solicitaram (63%), onde foram comtempladas/os (75%). Apenas 

2,6% solicitaram auxílio para aquisição de óculos ou medicamentos e 1,3% para aquisição 

de material didático. Sobre os serviços de apoio pedagógico, não foi possível mensurar o 

nível de acesso, contudo os estudantes informaram não conhecer tal ação. Participam do 

Programa Permanecer 1,31% de total das/os estudantes, 3,9% não respondeu e 94,7% não 

tem acesso. Utilizam os serviços do SMURB cerca de 35,5%, sendo que 14,8% usam 

mensalmente e 51,8% semestralmente, o que aponta que a maioria só usa o SMURB 

quando ingressam na Universidade, pois este é um dos requisitos. 

Quando questionadas/os sobre se conheciam o PNAES 55,2% afirmaram que sim e 

44,7% que não e das/os beneficiárias/os direto do PNAES, apenas 40% conhece o 

programa. O que aponta a necessidade de expansão sobre os espaços de apresentação do 

programa, tanto pela PROAE, quanto o movimento estudantil, para impulsionar 

internamente e externamente avanços concretos nas ações.  

Apenas 3,9% residem na Residência Universitária, estes avaliam que os serviços 

são de boa qualidade, contudo necessitam de maior investimento da Universidade. 

Apresentam também que a segurança dentro e ao redor das casas precisam melhorar e que 

existe uma cultura que caracteriza o serviço de residência como favor, afastando-o da lógica 
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do direito. Apesar de todos os quartos possuírem computador, falta manutenção e qualidade 

no acesso à internet. A estrutura física atende às demandas, contudo “há falhas 

estruturais[...]que demoram para ser atendidas”, além do tamanho reduzido do apartamento 

para “a quantidade de pessoas que o ocupa: 4 pessoas”. (Grifos retirados dos questionários 

17 e 51, respectivamente). 

 

 

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As ações da Assistência Estudantil foram e são decorrentes da organização e luta 

dos grupos que compõem a Universidade. Em diferentes momentos históricos houve 

períodos de ascensão e dissenso na organização e luta, contudo desde as primeiras ações 

da Casa de Estudantes do Brasil com a oferta de Residência Universitária para estudantes 

oriundos do interior do estado do Rio de Janeiro na década de 30, passando pela criação 

dos Restaurantes Universitários pelas universidades brasileiras até a criação do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil de 2010, a luta exerceu papel central para a conquista 

desses direitos. Por isso aos estudantes é demandado a apropriação dos elementos que 

constituem sua pauta e o engajamento político para o avanço nas conquistas. 

Diante disso corroboramos que, lutar pela criação de direitos é a tarefa direta posta 

aos movimentos sociais, e garantir o acesso a eles, para construir as condições que 

possibilitem os avanços, em tempo de reestruturação produtiva, por uma sociabilidade mais 

justa e igualitária, está impressa nas atribuições e direcionamento político do Serviço Social. 
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