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Resumo: Este trabalho se objetiva analisar os significados e expressões das Bolsas de 

Desenvolvimento Acadêmico nas condições de vida dos estudantes de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense. A pesquisa foi motivada pela própria experiência 

vivenciada enquanto bolsista de Desenvolvimento Acadêmico. O estudo contou com análise 

documental e teórica a respeito do tema, bem como a realização de entrevistas e análise de 

questionários aplicados aos alunos de graduação. Propõe-se desmistificar algumas 

questões a respeito da influência desse programa específico de Assistência Estudantil na 

formação dos estudantes. Buscamos analisar como essa política vêm sendo implementada 

nas Instituições Federais de Ensino Superior atualmente. 

Palavras-chave: Assistencia Estudantil; Bolsa de 
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Abstract: This paper aims to analyze the meanings and expressions of Academic 

Development Scholarships in the living conditions of students of Social Service, Federal 

Fluminense University. The research was motivated by the experience they had while fellow 

Academic Development. The study relied on documentary and theoretical analysis on the 

subject, as well as conducting interviews and analysis of questionnaires given to 

undergraduate students. It is proposed to demystify some questions about the influence of 

this specific program of Student Assistance in students' education nicer analyze how this 

policy have been implemented in Higher Education Federal Institutions currently. 

Keywords: Student Assistance; Academic Development 

Exchange;  Educational Policy. 

 
 

1- INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem como tema de discussão um dos instrumentos pedagógicos e 

políticos da Política Educacional brasileira, a política de Assistência Estudantil. Objetiva-se 
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analisar como essa Política vem sendo viabilizada pela PROAES- Pró-Reitoria de 

Assistência aos Estudantes na Universidade Federal Fluminense, mais precisamente, a 

experiência implantada recentemente. O trabalho constitui parte da pesquisa realizada para 

elaboração do trabalho de conclusão de curso apresentado na universidade supracitada. O 

foco central de minhas reflexões é compreender o significado e as expressões das Bolsas 

de Desenvolvimento Acadêmico concedidas aos alunos do curso de Serviço Social, com 

destaque aos rebatimentos dessa política sobre as condições de vida dos estudantes 

contemplados com as mesmas.  

O interesse em realizar esse estudo surgiu a partir da experiência como bolsista atendida 

pela Assistência Estudantil da Universidade Federal Fluminense. Enquanto bolsista de 

desenvolvimento acadêmico durante os anos de 2010 e 2011 me foi dada a oportunidade de 

participar de um projeto de pesquisa intitulado Formação Profissional e Serviço Social na 

Contemporaneidade: Perspectivas e Desafios, esse projeto é vinculado ao Núcleo de 

Estudos e pesquisas sobre Trabalho, Política, Movimentos Sociais e Serviço Social, 

coordenado pela Profª Drª Maria das Graças O. P. Lustosa. Em minha inserção como bolsita 

nesse projeto, pude participar de atividades importantes que me proporcionaram maior 

reflexão sobre a importância da pesquisa acadêmica na formação dos Assistentes Sociais. 

Também pude estar apresentando os resultados desta pesquisa em um evento importante 

para a profissão, no “Social Work Social Development 2012: Action and Impact” que ocorreu 

em julho de 2012 na cidade de Estocolmo-Suécia. Apresentei o trabalho intitulado: “Servicio 

social: Una formación con la perspectiva de transformación”. 

Como já sinalizado, a motivação para realização desse estudo é fruto da minha experiência 

vivenciada enquanto bolsista do programa atualmente conhecido como Bolsa de 

Desenvolvimento Acadêmico. Além disso, com o acúmulo intelectual obtido nos processos 

sociais apreendidos na formação em Serviço Social surgiu também no meu percurso na 

academia o interesse de buscar uma compreensão crítica sobre a realidade em análise.  

Nesta perspectiva, alguns aspectos chamaram minha atenção, e levaram-me a elaborar 

alguns questionamentos à luz dos quais tentarei desenvolver minhas reflexões:  

a) Qual o real papel da Política de Assistência Estudantil?  

b) Seria a Política de Assistência Estudantil um direito frente à carência material ou a 

carência de direitos em que se encontram parte expressiva dos segmentos de trabalhadores 

pobres da sociedade brasileira?  

Diante dessas interrogações, o presente estudo apresenta-se fundamentado no seguinte 

objetivo: Analisar o papel da assistência estudantil, focalizando a Bolsa de Desenvolvimento 

Acadêmico da Universidade Federal Fluminense (UFF) como uma política que tem 

rebatimentos na realidade dos alunos de serviço social. 
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2- ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

Inicialmente, sob o ângulo teórico e político, é possível afirmar que as políticas de 

assistência estudantil devem ser vistas como um direito social e como a garantia política de 

cidadania e dignidade humana. Para tanto, suas ações devem estar inseridas na práxis 

acadêmica, de formas articuladas com o ensino, a pesquisa e a extensão (TEIXEIRA, 2009). 

Considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre alguns questionamentos 

neste objeto de estudo, foi realizada uma entrevista junto a Coordenadora da Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis, cujo depoimento serve de subsídios para as reflexões que se seguem 

a esta análise.  

A bolsa surgiu com o nome de Bolsa Trabalho. Em entrevista realizada com a Coordenadora 

da PROAES, esta informou que a mudança no nome da bolsa ocorreu para que não 

houvesse uma denotação da bolsa com o caráter de vínculo empregatício junto a 

Universidade, e por isso, no ano de 1992 ocorreu a mudança do nome Bolsa Trabalho para 

Bolsa Treinamento.  

A mesma informa que nesse período o programa era oferecido pelo Departamento de 

Assuntos Comunitários da UFF (conhecido também como Departamento de Assistência 

Social – DAS) ligado a Superintendência de Recursos Humanos e os recursos eram 

oferecidos pela própria Universidade, o que não proporcionava grandes expansões no valor 

e nos números de vagas oferecidas aos alunos.  

No ano de 2010, algumas mudanças ocorreram na Instituição e o Departamento foi extinto 

se dividindo em duas Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas.  

A assistência estudantil da Universidade Federal 
Fluminense é, gerenciada pela Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis, PROAES, localizada à Rua 
Miguel de Frias, n° 09, Prédio Anexo, Icaraí - 
Niterói – RJ. A PROAES foi criada em 29 de 
novembro de 2010, através da Resolução nº 
015/2011, Parágrafo 2º do artigo 30; realizada no 
Conselho Universitário, CUV, com a finalidade de 
desenvolver políticas, na forma de Programas e 
projetos, de apoio estudantil, que contribuam para 
a melhoria do desempenho acadêmico, assim 
então, “para formação profissional e construção de 
cidadania dos estudantes da UFF” (MORAES, 
2012, p. 53).  

 
Conforme a afirmativa coletada em entrevista com a coordenadora da PROAES, a mesma 

relata: “A mudança da Bolsa Treinamento para a Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico, 

vem em função da própria historia da implementação da Pró-Reitoria. (...) no ano de 2010 a 
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bolsa de estudo passou a ser gestionada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 

oferecendo na ótica da universidade, um melhor suporte na organização da mesma.”  

Constata-se em paralelo que os números de vagas ofertadas também sofreram relativas 

mudanças, sendo assim é possível perceber que as mudanças não permaneceram apenas 

em relação à gestão ou mudanças de setores, mas também na própria ampliação de 

números de vagas para os estudantes, por isso, devemos nos atentar para o fato de que 

essa mudança de setor ocorreu na mesma época em que se ampliaram os números de 

Bolsas de Assistência Estudantil na Universidade, ou seja, essa mudança também se 

relaciona com a implantação do projeto REUNI1 na instituição.  

Sendo assim, entendemos que essa mudança ocorre pela própria necessidade de atender a 

uma demanda que surge por conta da expansão proposta pelo REUNI, e pelo 

reordenamento no campo da Assistência Estudantil da UFF, no qual a instituição passa 

também a receber recursos vindos de outra fonte, do PNAES que tem como proposta a 

redução das taxas de evasão na Instituição através do apoio financeiro e acadêmico.  

 

3- A BOLSA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E OS ESTUDANTES DE SERVIÇO 

SOCIAL 

 

Como mostra Teixeira, (2009), no ano de 2008, em sua pesquisa, os estudantes de 

graduação em Serviço Social apareceram como o número maior de contemplados na época 

com a Bolsa Treinamento (antigo nome da Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Segundo informações do portal MEC sobre o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI)- A expansão do ensino superior conta com o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que busca ampliar o acesso e a permanência 
na educação superior. A meta é dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 
2008, e permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduação. Para alcançar o objetivo, todas as 
universidades federais aderiram ao programa e apresentaram ao ministério planos de reestruturação, de acordo 
com a orientação do REUNI. As ações preveem, além do aumento de vagas, medidas como a ampliação ou 
abertura de cursos noturnos, o aumento do número de alunos por professor, a redução do custo por aluno, a 
flexibilização de currículos e o combate à evasão. (Portal MEC, acesso em 16.09.2013)   
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Tabela 1- Percentual de Bolsistas por curso de graduação: 

 

Fonte: Teixeira (2009) 
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Essa relação não ocorre por mera coincidência, como mostram os depoimentos e a 

literatura, uma vez que, os cursos que são mais contemplados com a bolsa, são exatamente 

os mesmos onde estão os alunos com menor poder aquisitivo, fato este já constatado em 

pesquisas anteriores. Como afirma Moraes (2012, p.49) em estudo recente (2012) pode-se 

constatar que no âmbito da Assistência Estudantil da UFF, a distribuição das Bolsas de 

Assistência Estudantil por curso revelam a maior concentração nas áreas de ciências 

humanas e ciências humanas aplicadas, o que atesta uma concentração de estudantes de 

classe trabalhadora nestas áreas.  

No curso de Serviço Social, por exemplo, um dos aspectos que se destacam, diz respeito às 

condições econômicas e financeiras dos alunos, como se verifica em relação ao perfil 

desses estudantes, na medida em que os mesmos são em sua maioria, oriundos de famílias 

com renda em média, de máximo até 2 salários mínimos.  

Esses dados também podem ser comprovados através de uma pesquisa realizada pela 

própria coordenação de curso de graduação em Serviço Social da UFF no ano de 2007, o 

que confirma uma forte tendência desses alunos necessitarem expressivamente, de auxilio 

financeiro para custear minimamente seus estudos.  

 
“Foi realizado um levantamento de dados sobre o 
perfil do aluno do curso de graduação em Serviço 
Social, no qual verificou-se que do conjunto de 
300 alunos que responderam ao questionário, 
36% (109) destes, afirmavam possuir renda 
mensal na faixa de 2 salários mínimos. A 
predominância é relativa ao total de 47 alunos 
(43%) com rendas originárias de bolsas oferecidas 
pela Universidade Federal Fluminense de Niterói, 
seguida de 43 alunos (39%) com renda originária 
de salário; os 18 restantes dispersos entre 
diversas outras fontes de renda. As 109 respostas 
que declaram ter renda de 2 SM, encontram-se 
distribuídas da seguinte forma: 74 estudantes 
(64%) declararam que destinam para uso próprio e 
os restantes 26% não declararam o destino da 
renda.” (LUSTOSA, 2007, p.7) 

 
São expressivos os casos de alunos que dependem financeiramente desta bolsa e isso nos 

leva a perceber que esses não são acontecimentos isolados na Universidade, por que de 

fato, expressam as desigualdades sociais existentes no país.  

 
Nas sociedades em que vivemos vale dizer, 
formações econômico-sociais fundadas na 
dominância do modo de produção capitalista 
pobreza e desigualdade estão intimamente 
vinculadas: é constituinte insuprimível da dinâmica 
econômica do modo de produção capitalista a 
exploração, de que decorrem a desigualdade e a 
pobreza. No entanto, os padrões de desigualdade 
e de pobreza não são meras determinações 
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econômicas: relacionam-se, através de mediações 
extremamente complexas, a determinações de 
natureza político-cultural; prova-o o fato inconteste 
dos diferentes padrões de desigualdade e de 
pobreza vigentes nas várias formações 
econômico-sociais capitalistas. (NETTO, 2007, p 
142)  

 
 

Para compreendermos melhor essa questão sobre a desigualdade e pobreza dos alunos 

bolsistas, indagamos na pesquisa a respeito das razões e/ou motivos que levaram os 

estudantes a pedirem a bolsa. O resultado nos mostrou que 100% dos estudantes relataram 

a situação socioeconômica como o principal motivo que os levou a pedir a bolsa. Eis alguns 

recortes dos seus depoimentos:  

 

 “O principal motivo foi o financeiro, depois a necessidade de uma experiência a mais no 

currículo, aprendizado que me proporcionou e o interesse pela área de formação de minha 

profissão.”  

 

“Tive que sair da minha cidade para vir estudar e o custo de vida é muito alto.”  

 

“Eu estava desempregada e não conseguia estágio remunerado. Também tentei alguns 

processos seletivos para bolsa PIBIC, mas não passei, então decidi tentar a bolsa de 

desenvolvimento acadêmico por que precisava do dinheiro e também da inserção em 

projeto de pesquisa.”  

 

Todos os relatos acima nos mostram que a Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico é 

procurada pelos estudantes principalmente pela questão financeira por que contribui para 

que os alunos custeiem necessidades acadêmicas. A partir da análise destes dados, nos 

remetemos a outra questão que nos ajuda a compreender se de fato, a bolsa é capaz de 

contemplar as necessidades financeiras e acadêmicas dos estudantes que a possuem. 

A inserção na bolsa não deve ser analisada apenas de forma restrita ao acesso aos 
recursos financeiros. Ainda nos remetendo à análise anterior utilizamos alguns recortes 
sobre os principais motivos relatados nos depoimentos em relação à insuficiência do valor 
oferecido para as principais despesas acadêmicas, desta maneira os estudantes revelam 
que:  
 
“Os gastos durante a graduação são enormes, sendo uma bolsa socioeconômica não cobre 
os gastos. Na maioria das vezes temos que dar prioridade no que nos afeta mais 
diretamente, o meu caso, a passagem e os demais gastos como material deve ficar em 
segundo lugar, ou seja, quando dá.”  
 
“Por que R$ 440.00 não dão conta das necessidades dos alunos.”  
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“Por que apesar de ser um auxilio, ele não supre todas as necessidades dos estudantes, 
pois passagens e Xerox estão caras. Sobe o preço de tudo e o da bolsa quase que não 
sobe o valor.”  
 
“Por ser uma quantia que não supre os gastos dos estudantes.”  
 
A partir destes relatos, podemos observar que a bolsa não se constitui um meio de combate 

à pobreza, e mesmo que apresente pontos positivos para os sujeitos, (já que alguns até 

entendem a importância da mesma em nível formativo), em contrapartida, se mostra 

deficitária, por não atender a todas as necessidades financeiras dos alunos, e esta é uma 

afirmação real, se considerarmos o valor financeiro da mesma.  

No entanto, minha experiência como bolsista permitiu constatar que a bolsa pode se 

constituir uma via possível de acesso aos estudantes a serem inseridos principalmente, em 

atividades de pesquisa dos professores, sendo este, a meu ver, um caminho acadêmico 

importante na formação superior de qualidade. Afora essa, somam-se outras inserções dos 

estudantes em atividades complementares da academia, como por exemplo, viagens para 

apresentações de trabalhos em eventos importantes para a profissão, como foi o meu caso; 

conhecimento da realidade de outros países, interlocução com outras pesquisas, elaboração 

de trabalhos científicos, manuseio com as técnicas próprias de pesquisa e extensão, 

organização de eventos, trabalho em equipe, dentre outros. Mas cabe ressaltar que essa é 

uma afirmação pessoal obtida empiricamente, portanto não corresponde a análise de todos 

os alunos que possuem essa bolsa.  

Cabe acrescentar também, que na pesquisa junto aos alunos obtivemos ainda, dados 

provenientes de suas opiniões em relação às suas inserções em projetos de pesquisa e 

extensão, este dado nos ajuda a compreender como os acadêmicos observam a efetividade 

deste tipo de atividade no seu processo formativo, como vemos a seguir: 

 

Gráfico 1- Melhora no rendimento acadêmico: 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora, com dados da pesquisa do TCC. 
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Como já sinalizado, em relação à importância da inserção em projetos de pesquisa e 

extensão, 15 alunos responderam que observam melhoria nos seus rendimentos 

acadêmicos, em contrapartida apenas 04 alunos informaram que não observaram grandes 

mudanças, logo, entendemos que o fato desses estudantes serem inseridos em 

atividades de pesquisa e extensão estimula os mesmos para avançarem em seus 

estudos, ao longo de sua trajetória acadêmica, participando de diversas atividades 

extra-classe.  

Consideramos então que essas bolsas trazem expressões positivas e concretas no 

rendimento acadêmico dos alunos, como podemos constatar nas falas de alguns alunos 

vinculados às pesquisas oferecidas pelo Programa de Bolsa de Desenvolvimento 

Acadêmico. Eis os recortes de alguns desses depoimentos abaixo:  

 

“Para mim, participar da pesquisa foi uma das melhores experiências que tive como 

estudante. A pesquisa me proporcionou conhecimento e aprendizado que dentro da sala de 

aula não teria. Participei de todo o processo desde a elaboração dos questionários, 

aplicação e tabulações e tive contato com profissionais de outros cursos.”  

 

“O projeto me proporcionou maturidade acadêmica, análises criticas, aproximação com 

banco de dados governamentais, autores, eventos acadêmicos, seminários e discussões 

que nem sempre estão presentes na sala de aula, como a discussão sobre o fundo público, 

gastos sociais, financiamento das políticas sociais, documentos governamentais.”  

 

“A experiência me proporcionou só pontos positivos, tive um maior crescimento intelectual 

no fato de aprender a ser mais critica. Elaborar relatórios, interpretar notificações no 

conselho tutelar, entre outros.”  

 

“Proporcionou conhecimento que contribuirá na formação profissional, troca de experiência 

entre outras áreas temáticas. E de negativo a bolsa tem condicionalidades que temos que 

cumprir como além de dar conta dos estudos de graduação, temos o projeto também e 

muitas das vezes ficamos sobrecarregados. ”  

 

Através deste tipo de atividade podemos perceber na avaliação dos estudantes a influência 

do programa em suas condições de vida. Isto é, partimos do suposto de que o programa 

tenha exercido influências nas condições de estudo dos alunos contribuindo para um 

enriquecimento intelectual através dessa inserção nos projetos. Eles relatam que com isso, 
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foi possível um contato maior e mais próximo, com atividades acadêmicas e científicas 

importantes para a profissão e ainda uma aproximação direta com a análise da realidade. 

Em nosso entendimento, ser parte da academia é algo para além de estar inserido em 

projetos de pesquisas e extensão, é portando, ter oportunidade de mudanças na qualidade 

de subsistência mínima, é ter a certeza da manutenção de um ensino digno do inicio ao fim 

da faculdade, é estar inserido possivelmente, no mercado de trabalho, é estar dentro de 

uma Universidade com infraestrutura adequada, é não ter que passar por greves, é não ter 

que vivenciar constantemente a falta de professores, dentre outros aspectos, é ter de fato 

um ensino de qualidade.  

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que a Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico especificamente, tem se mostrado 

como uma bolsa que contribui (mesmo que minimamente) para a formação profissional de 

alguns estudantes de Serviço Social, no sentido que oferece oportunidades desses alunos 

estarem inseridos nas atividades extra classe. Porém percebemos a necessidade de uma 

implementação das Políticas de Assistência Estudantil, no âmbito educacional brasileiro, 

que sejam desenvolvidas de forma mais democrática, buscando de fato a 

universalização do acesso e da qualidade do ensino superior.  

A ampliação de vagas no ensino superior público e das políticas de Assistência 

Estudantil certamente é uma conquista, porém os critérios de acesso à essas políticas, o 

número reduzido de bolsas disponíveis para atendimento à demanda, dentre outros 

aspectos já tratados neste trabalho, precisam ser revisados quanto às suas limitações, 

para que essas sejam – efetivamente – acessíveis e benéficas a todos, por que diante 

dos moldes estudados percebemos que a Assistência Estudantil ainda não se 

caracteriza como uma política plena e nem universal, voltada ao exercício da equidade e 

da justiça social. 
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