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Resumo: Esta pesquisa apresenta uma síntese da trajetória da política de assistência 
estudantil da UFSM e participação do movimento estudantil entre 1983 e 2013. Foram 
utilizados documentos  históricos da instituição, da Diretoria da Casa do Estudante Universitário 
II e do Diretório Central dos Estudantes. Valendo-se do método dialético referenciado em Karl 
Marx, utiliza-se a metodologia qualitativa, tendo como referencial Minayo (2009). Está 
estruturada em três etapas: fase exploratória; trabalho de campo; e análise do material 
documental. Dentre os resultados, destaca-se a intensa participação dos estudantes nos 
processos de discussão e avanço na assistência estudantil tanto na UFSM. 

Palavras-chave: Assistência Estudantil, Movimento Estudantil, PNAES, UFSM. 

Abstract: This research summarizes the trajectory of student assistance policy UFSM and 
participation of the student movement between 1983 and 2013. Historical documents and the 
institution were used, the University Students' House II Directory and Student Central Directory. 
Making use of the dialectical method referenced in Karl Marx, qualitative methodology is used 
as referential Minayo (2009). It is structured in three stages: exploration stage; field work; and 
analysis of documentary material. Among the results, there is intense student participation in 
discussions and progress in student assistance both in UFSM. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa foi realizada como trabalho final do curso de Serviço Social da Universidade 

Federal de Santa Maria, sendo desenvolvida no ano de 2014. Foram utilizados como fontes de 

pesquisa os documentos e registros históricos tanto da Instituição em questão, como das 

diversas entidades do Movimento Estudantil, principalmente a Diretoria da Casa do Estudante 

Universitário II e o Diretório Central dos Estudantes da UFSM. 

O tema proposto, “a trajetória da política de assistência estudantil da UFSM e a 

participação do Movimento Estudantil”, tem como categorias centrais, políticas públicas e 

participação social, movimento estudantil e universidade, e assistência estudantil. Neste 

trabalho, serão apresentados justificativas, objetivos e referenciais. Além destes, serão 

detalhados a metodologia e os resultados alcançados, bem como as referências utilizadas ao 

longo da pesquisa. 
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2. OBJETIVO 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a trajetória da política de assistência estudantil da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entre os anos de 1983 e 2013, a partir da 

participação e protagonismo dos integrantes do Movimento Estudantil (ME), dos documentos e 

resoluções internas e externas da instituição, bem como atas e materiais internos do ME. 

3. JUSTIFICATIVA 

A escolha por este tema de pesquisa tem, sobretudo, um caráter militante. A participação 

da pesquisadora no Movimento Estudantil, principalmente na gestão da Diretoria da Casa do 

Estudante Universitário – 2 (CEU 2) da UFSM, influenciou em grande parte a definição por este 

tema como referência e síntese do processo de graduação. Foi a partir desta vivência que a 

mesma entrou em contato com o debate acerca da Assistência Estudantil, das políticas e 

programas existentes, bem como do próprio Movimento de Casas do Estudante (MCE). 

Do ponto de vista da produção teórica e sistematização de experiências, esta pesquisa 

tem potencial de levantar dados e realidades acerca desta política na UFSM, trazendo à tona 

um aspecto pouco levado em conta, que é a participação dos estudantes. Sendo a participação 

social eixo estruturante na consolidação de políticas públicas no Brasil, acredita-se ser este um 

estudo de grande relevância, principalmente para o segmento estudantil que tem parte de sua 

história resgatada e para a instituição que tem a oportunidade de retomar subsídios que podem 

vir a auxiliar seu processo de gestão e planejamento. 

Ressalta-se, que este trabalho trará relatos e documentos referentes às gestões do 

DCE e das Diretorias das CEUs da UFSM, em específico no campus-sede em Santa Maria. 

Além disso, este trabalho apresenta o desafio de estudar a participação destes estudantes 

compreendendo a conjuntura política e a relação entre os grupos políticos que disputam este 

campo político no período de 1983 e 2013. 

4. MÉTODO EMPREGADO 

Este trabalho tem por base teórica o método dialético, que tem como pensador principal 

o alemão Karl Marx (1818-1883). A partir do método dialético, pode-se compreender a 

realidade em constante interação e superação. Hegel propõe uma análise do método dialético 

a partir do esquema “tese – antítese – síntese”. A tese configura-se na realidade como ela se 

apresenta, dentro de si mesma a tese guarda a própria negação, ou seja, novos ponto de vista. 

A partir deste processo de negação, surge uma nova síntese, que coloca-se como o resultado 

deste processo crítico, originando uma nova tese (FOUREZ, 1995, p. 37). 

Quanto a metodologia, neste trabalho, opta-se pela qualitativa, baseado principalmente 

no conceito colocado por Minayo, 
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A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 
Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Este 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, 2009, 
p. 21). 

Assim, a opção pela pesquisa qualitativa em detrimento da pesquisa quantitativa, se 

deve pela própria finalidade deste trabalho, que tem como objetivo sintetizar a trajetória da 

assistência estudantil e não mensurá-la. Como se trata de reconstruir a partir de fatos e 

registros, a abordagem qualitativa se torna a metodologia mais indicada e capaz de retratar de 

forma mais completa esta realidade. 

Considera-se, neste trabalho, a necessidade em deixarem-se nítidos os instrumentos e 

técnicas a serem utilizados, além do posicionamento político e localização da pesquisadora no 

cenário a ser pesquisado. Não se considera prejudicial para esta pesquisa, o envolvimento da 

pesquisadora aos fatos a serem desvelados. Mannheim (1968) apud Minayo(2006) traz à tona 

a participação do observador como um fato a ser valorizado e aproveitado, pois em se tratando 

de Ciências Sociais, o próprio pesquisador torna-se pesquisado, desde que não está alheio a 

sociedade. 

Para se trabalhar com ciências sociais é necessário participar do processo social. Mas 
essa participação no inconsciente coletivo não significa, de modo algum, que se 
falsifiquem os fatos ou que eles sejam vistos incorretamente. Pelo contrário, a 
participação no contexto vivo da vida social é uma pressuposição da compreensão da 
natureza interna de seu conteúdo. O desprezo pelos elementos qualitativos e a 
completa restrição da vontade não constitui objetividade e sim negação da qualidade 
essencial do objeto (MANNHEIM, 1968, apud MINAYO, 2006, p. 22) 

 Minayo (2009, p.26) sintetiza os passos de uma pesquisa em 3 (três) fases, que 

compõe um ciclo de pesquisa, um processo em espiral que “começa com uma pergunta e 

termina com uma resposta ou produto que, por sua vez, dá origem a novas interrogações”. 

Estas três fases se estruturam da seguinte forma: fase exploratória; trabalho de campo; e 

análise e tratamento do material empírico e documental. 

Dentre os documentos e normativas institucionais, destacam-se as resoluções de 

regulamentação das Moradias Estudantis, bem como as atas e pareceres onde estas foram 

aprovadas. Considera-se importante a análise destes documentos e até mesmo dos processos 

completos, pois nestes se encontram argumentos e posições importantes do Movimento 

Estudantil nos momentos de importantes decisões, como no caso da aprovação da resolução 

de moradia.  

Para o acesso a estes arquivos, foi necessário contatar o setor responsável, neste caso 

o Departamento de Arquivo Geral (DAG), no subsolo do prédio da Reitoria, bem como a própria 

secretaria dos Conselhos Superiores, que disponibilizou cópias dos documentos requeridos. 
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Por meio de uma solicitação formal, foi possível ter acesso a boa parte dos arquivos, sendo 

alguns disponibilizados diretamente pela Pró Reitoria. 

Quanto aos arquivos do Movimento Estudantil, se destacam as atas da Diretoria da 

CEU 2, os panfletos de eleições e manifestos, além de fotos de ocupações, greves e 

manifestações. Estes documentos foram disponibilizados pela Direção da CEU 2, mediante 

assinatura de termo de responsabilidade escrito pela pesquisadora, como forma de manter 

uma relação de confiança com as entidades, desde que se tratam de arquivos importantes da 

história do Movimento de Casas do Estudante e do ME em geral.  

Em relação aos arquivos do DCE, parte considerável foi resgatada da sala onde se 

encontram os documentos e arquivos da entidade, junto ao auditório, no prédio da CEU 1, no 

centro de Santa Maria, RS. Estes arquivos não se encontram em ordem cronológica, o que 

dificultou o acesso a determinados documentos de interesse da pesquisadora, como 

manifestos referentes às Jornadas pela Assistência Estudantil. Informações mais recentes 

foram recuperadas a partir de blogs, sites na internet e páginas nas redes sociais, todas 

devidamente referenciadas.  

5. RESULTADOS OBTIDOS 

A análise e compreensão dos dados coletados foi organizada como uma espécie de “linha 

do tempo”, que aponta os principais fatos e momentos neste recorte temporal de 1983-2013 

que são considerados importantes para a finalidade deste trabalho. Foram divididos em quatro 

períodos, sendo os três primeiros voltados a construção da trajetória da assistência estudantil 

da UFSM, a partir dos registros institucionais, do Diretório Central dos Estudantes e da 

Diretoria da CEU II. A divisão irá privilegiar as décadas em geral, sendo assim divididos: 

década de 1980 (1983 a 1989); década de 1990 (1990 a 1999); e anos 2000 (2000 a 2013).  

O período que compreende os anos de 1983 e 1989 foi marcado, sobretudo, por 

ocupações e um alto grau de organização do Movimento Estudantil. O Brasil passava por um 

período de muita mobilização, decorrente do processo de redemocratização, após mais de 

duas décadas de Ditadura Militar. Foi um período onde o sentimento geral era de transição. 

Transição entre o que estava vinculado aos resquícios da Ditadura e aos ideais pulsantes de 

democracia e participação. Esta transição, de acordo com os documentos e manifestos 

estudantis, também refletiu na UFSM. 

Em 1978, foi eleita uma nova gestão na Diretoria da CEU II, que rompeu com a linha da 

maioria das gestões anteriores. Rompeu no sentido de avançar nas pautas da moradia, 

criticando inclusive a gestão anterior, por não mobilizar os moradores em torno dos principais 

debates. A partir desta gestão, as diretorias eleitas foram agentes de grande mobilização, em 

especial na CEU II, que por questões de acesso aos registros, é mais presente neste trabalho, 
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por haver uma quantidade maior de documentos. Um dos primeiros embates desta década 

turbulenta refere-se a questão da “moradia feminina” ou “moradia mista”.  

 De acordo com uma reportagem do Jornal Folha da Tarde, de 04 de setembro de 1981, 

intitulada “Moradias mistas, reivindicação das alunas da UFSM”, naquele período a UFSM 

dispunha de quatro CEUs, sendo duas masculinas (CEU I no centro, rua Prof. Braga e II no 

Campus) e duas femininas (CEU IV e V na Rua Dr. Astrogildo de Azevedo e Rua Marechal 

Floriano Peixoto, no centro). Estas duas moradias femininas, diferente das masculinas que 

somavam quase 500 vagas, abrigavam ao todo 22 mulheres, sendo estas moradias alugadas 

pela instituição. Como forma de protesto, as estudantes ocuparam apartamentos na CEU I e na 

CEU II, gerando posicionamentos contrários e favoráveis. Na CEU II, o movimento pela 

moradia mista foi conjunto a revindicação pela desocupação dos apartamentos para 

funcionários da UFSM. 

Deste período destaca-se uma crescente organização estudantil pautada sobretudo 

pela ampliação das moradias e a reorganização dos estudantes nos espaços instituições e de 

organização política. O aumento na procura pela moradia, não foi acompanhado de uma 

ampliação de fato das vagas. Este contexto acabou gerando uma grande quantidade de 

estudantes “sem-teto”, assim eram chamados os estudantes que estava no aguardo da 

“carência” ou na espera por uma vaga na moradia. Muitos, por não terem condições 

aguardavam alojados nas “salas”, localizadas na entrada de cada bloco, sem estrutura física 

adequada para uma longa estadia. O estudante Luiz Almir, relatou nesta assembleia a 

condição vivida por ele e seus colegas e propôs a ocupação da União. 

Luiz Almir citou que estavam nas salas há mais de quinze dias e não era possível 
estudar para as provas sem condições de iluminação e com superlotado [superlotação]. 
Citou que os demais moradores não estavam apoiando os Sem Teto da forma que 
apoiaram o movimento contra a alta das passagens. Citou que a única maneira de se 
fazer algo concreto era a Ocupação da União Universitária hoje a noite. Não dá pra 
adiar (CEU II, Ata 04/88, Livro 02, folha 45 – 01/09/1988). 

Neste ponto, explicita-se que o sujeito coletivo “sem teto”, ao perceber sua situação de 

desigualdade e privação de direitos, organiza-se e reivindica o acesso a moradia digna. E é a 

partir da organização, que vão construindo processos rumo à cidadania, desde que “a 

cidadania não se constrói por decretos ou intervenções externas, programas ou agentes pré-

configurados. Ela se constrói como um processo interno, no interior da prática social em 

curso[...]” (Gohn, 2012, p. 21). 

Assim como a década de 1980 foi uma década de transição e de rearticulação do 

movimento estudantil, a década de 1990 foi marcada pelo avanço na normatização da 

assistência estudantil. Foi neste período em que foram criadas a resolução que regulamentam 

as bolsas de auxílio estudantil e a primeira normatização institucional quanto às Moradias 

Estudantis da UFSM.  
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Em 1995 foi aprovada a resolução 020/95 que institui a criação do “Programa Bolsa de 

Assistência ao Estudante”, nas modalidades PRAE e HUSM. Esta bolsa se apresenta 

vinculada ao ensino, pesquisa e extensão, em que os estudantes desempenhariam atividades 

juntos a setores da instituição em geral e especificamente o HUSM, com a carga horária 

máxima de 20h semanais. Tem por objetivos e finalidades “[...] contribuir para a implementação 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Universidade federal de Santa 

Maria”, recebendo “tratamento didático-pedagógico, inter-relacionando aluno, servidor, 

conteúdos e contexto sócio-cultural, contribuindo para a formação do aluno e para o 

aperfeiçoamento da prática educativa”(UFSM, 1995). 

 Estas bolsas, à época, foram criadas no sentido de auxiliar tanto os estudantes em 

vulnerabilidade, que necessitavam de um acréscimo na renda, quanto a própria instituição, 

aumentando a mão de obra no trabalho secretariado. Contudo, é preciso dar atenção para o 

caráter destas bolsas, que em suma não agregam para a formação estudantil, desde que há 

vários empecilhos para criá-las vinculadas de fato ao ensino, pesquisa e extensão.  

 Com o mesmo objetivo de normatizar o acesso ao direito, em 1999 foi aprovada a 

primeira regulamentação das Moradias Estudantis da UFSM, gerando grande debate não só 

entre os estudantes moradores, mas em toda a universidade. A resolução 011/99, que “institui 

o Programa de Moradia Estudantil no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria” (UFSM, 

1999), partiu de uma proposta de regulamentação das moradias, encaminhada pela PRAE às 

Diretorias das CEUs. No sentido de apresentar uma contraproposta, os estudantes criam uma 

comissão de moradores para avaliar e apontar quais as principais modificações. Entretanto, 

naquele período, como apontam as atas correspondentes, após duas sessões do Conselho 

Universitário e com exaustivas alterações, a resolução foi aprovada. 

Os fatos ocorridos nos anos 1990 foram cruciais nos debates posteriores quanto à 

assistência estudantil na UFSM, principalmente pela ocupação dos espaços burocrático-legais 

da instituição, por parte do Movimento Estudantil. A consolidação destes espaços como arenas 

de debate rumo a consolidação de direitos, põe na roda um velho debate, a participação e 

representação estudantil na UFSM.  

 Os primeiros 10 anos do novo milênio iniciaram no embalo das grandes greves que 

vinham sendo deflagradas desde 1998. O avanço da política neoliberal voltada ao 

enxugamento da máquina estatal e o consequente corte nas políticas públicas e sociais, foram 

responsáveis pela crescente indignação de parcela da população. O setor ligado às políticas 

públicas e ao serviço público viu-se obrigado a sair às ruas para lutar, mas desta vez, a pauta 

não era o avanço como nos anos 80, mas sim, contra o retrocesso.  

No que tange a assistência estudantil, desde 1997 o MEC não disponibilizava recursos 

específicos para a manutenção das estruturas existentes, muito menos para a ampliação. 

Assim, as universidades mantinham por meio de recursos próprios a assistência estudantil, 
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dispondo de uma parte significativa do orçamento interno, principalmente para o pagamento de 

bolsas, manutenção de Casas dos Estudantes e Restaurantes Universitários.  

Em 2003, com a eleição de Luis Inácio “Lula” da Silva, do Partido dos Trabalhadores, os 

movimentos sociais, grupos políticos e militantes em geral, alinhados a um pensamento de 

esquerda, alimentaram a expectativa de uma ruptura com o atual modelo de governo. A 

esperança era de que, em se tratando de um governo dito de esquerda e progressista, 

houvessem mudanças profundas já nos primeiros meses de governo.  

Neste contexto de mudança de governo, em 2004 o então Ministro da Educação Tarso 

Genro, apresentou o anteprojeto de lei que institui a Reforma Universitária. A reforma propunha 

alterar a forma de entrada no Ensino Superior; mecanismos de acesso a vagas privadas aos 

estudantes em vulnerabilidade socioeconômica; ampliação das vagas na rede federal; e a 

criação de instrumentos nacionais de avaliação.  

Não havendo concordância dos setores sociais interessados (neste caso, movimento 

estudantil, organizações sindicais dos docentes e TAEs), o projeto foi “engavetado”, estando 

parado até hoje. Apesar da não aprovação do projeto da Reforma Universitária, pode-se dizer 

que parte de suas propostas foram sendo implementadas ao longo dos anos 2000, como 

projeto e programas segmentados.  

Uma destas propostas, se configurou mais tarde no Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que tem por objetivo “criar 

condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de 

graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes 

nas universidades federais”(BRASIL, 2007). O REUNI foi uma proposta de expansão das 

universidades federais com vistas a ampliação das vagas e criação de novos campi, sendo que 

seria papel das universidades aderir ou não, apresentando um projeto com as etapas e 

recursos necessários.  

Mesmo respeitando a autonomia universitária, uma das falhas na implementação do 

REUNI, foi em relação à insuficiência de recursos para todas as demandas da reestruturação.  

As IFES que expandiram cursos, ou que abriram novos cursos, enfrentaram dificuldades em 

garantir tanto estrutura física, concursos públicos para docentes e TAEs, recursos pedagógicos 

(livros, materiais, laboratórios). Somando-se a este contexto de desafios, surge a demanda, 

principalmente por parte dos estudantes, da garantia de assistência estudantil. 

Em resposta a esta demanda, logo em seguida, o Governo Federal instituiu a Portaria 

Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, que cria o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). O PNAES/2007 também surge como resposta ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação, que estabelecia como uma de suas prioridades a 

promoção de inclusão social pela educação, minorando nosso histórico de desperdício 
de talentos, considerando que dispomos comprovadamente de significativo contingente 
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de jovens competentes e criativos que têm sido sistematicamente excluídos por um 
filtro de natureza econômica (BRASIL, 2007) 

Este Programa se concretiza como lei, a partir de 2010, quando é relançado na forma 

do Decreto nº. 7.234 de 19 de julho de 2010, que torna o PNAES uma política pública.  

O PNAES/2007, mesmo ainda como portaria, apontou uma nova diretriz na 

consolidação de programas de assistência estudantil nas IFES. Este fato trouxe para as 

gestões, principalmente as Pró-Reitorias, a necessidade de voltar-se à sua realidade e 

reestruturar a atenção ao estudante. No caso da UFSM, como já apontado no subcapítulo 

anterior, já vinham sendo estruturados alguns direitos a partir da normatização. 

Em 2006 UFSM viveu um avanço significativo no que tange a permanência dos 

estudantes em geral. Neste ano foram alteradas as resoluções anteriormente citadas, incluindo 

os estudantes dos cursos de pós-graduação. Este fato significou um enorme avanço na 

ampliação da concepção de assistência estudantil, abarcando estudantes para além do ensino 

médio, técnico e graduação, que já vinham sendo atendidos.  

Concomitante a este processo, a UFSM inicia por um intenso processo de ampliação, 

em razão de sua adesão ao REUNI em 2007. Pode-se perceber o impacto desta adesão nos 

números de matriculados e, principalmente, na quantidade de estudantes atendidos pelo 

programa de assistência estudantil.  

O Movimento Estudantil, nesta década de grandes greves e grandes conquistas, teve 

papel fundamental, principalmente na visibilização da pauta da assistência estudantil. Deste 

período destaca-se um fato interessante, a Campanha e a Jornada de Luta pela Assistência 

Estudantil, encabeçadas pelo DCE junto as Diretorias das CEUs e os DAs em 2006, 2007 e 

2008. Naquele momento, a UFSM chegava num limite quanto à capacidade de atendimento, 

com somente um Restaurante Universitário no Campus. As filas gigantescas para as refeições 

no RU acabaram se tornando um assunto constante nas rodas de conversa e nas pautas de 

reivindicação. E foi a partir da mobilização estudantil, que em 2008 foi conquistada a 

construção de um novo RU, finalizado em 2010. 

Com a eleição da presidenta Dilma Rousseff em 2010, esperava-se que houvessem 

avanços ainda mais significativos em relação a defesa do ensino superior público. E de fato, 

em seu governo a expansão continuou, sendo criadas 4 novas universidades federais, além de 

208 escolas técnicas até o final de 2014. Apesar da expansão significativa de vagas em IFES, 

o maior crescimento, tanto no governo Dilma, quanto nos dois governos Lula, se deu no ensino 

privado. 

Em meio a este cenário contraditório, a aprovação do PNAES em 2010 representou um 

avanço na garantia de que cada vez mais, estudantes oriundos das classes 

socioeconomicamente mais vulneráveis, possam entrar e permanecer estudando. Além disso, 
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trouxe uma nova demanda às IFES: a implementação de programas específicos de assistência 

estudantil, contemplando as diretrizes postas pelo decreto. 

A UFSM já vinha desde 1999 normatizando estes direitos através das bolsas de 

assistência (1995), o programa de moradia (1999) e o programa de benefícios (2000). Em 

2011, a partir da ampliação do corpo técnico-administrativo, a Pró-reitoria apresentou uma 

nova proposta de estruturação do atendimento aos estudantes. Este projeto propunha a 

criação do Núcleo de Atenção ao Estudante (NAE), composto por diversos setores com 

responsabilidades distintas.  

De acordo com os registros encontrados, a construção desta proposta de reorganização 

da atenção ao estudante, não envolveu em sua gênese as organizações e entidades 

estudantis. A principal reivindicação estudantil era a retirada do Setor de Acompanhamento da 

Moradia Estudantil (SAMES), que tem por objetivo “acompanhar o aluno em situações 

específicas referentes ao ingresso, a permanência e a saída da moradia estudantil” (UFSM, 

2011). O segmento estudantil apresentou como argumento a possível desresponsabilização 

das Direções das CEUs no controle de vagas, deixando esta responsabilidade a cargo da 

PRAE. 

 Após intensos debates no CONSU, o projeto do NAE foi aprovado, sendo iniciada sua 

implementação. Em relação à aprovação do NAE no CONSU, pode-se perceber um processo 

de desgaste na relação entre estudantes e reitoria, visto que haviam passado há alguns meses 

por uma tensa Ocupação de Reitoria, que durou 12 dias (01/09/2011 – 12/09/2011). A 

ocupação foi impulsionada por um conjunto de pautas específicas dos cursos e de pautas 

gerais que giravam em torno da permanência estudantil, principalmente em relação das Casas 

do Estudante. 

No embalo das Ocupações, que também aconteceram em diversas outras IFES, em 

meados de 2012, a categoria docente junto aos estudantes, apontaram a necessidade de 

pressionar as Reitorias e o Governo Federal por meio de uma Greve Geral. Assim, pautando 

melhores condições de trabalho e salário, parte dos docentes da UFSM deflagrou greve em 28 

de maio de 2012, alinhados ao Comando Nacional de Greve.  

Diante a adesão de parte dos docentes a greve e a iminência da greve dos Técnico-

administrativos, os estudantes realizaram uma Assembleia Geral no dia 30 de maio de 2012. 

Com a participação de mais de 600 estudantes, a Assembleia aprovou a deflagração da Greve 

Estudantil, apontando uma lista inicial de pautas gerais e específicas.  

Pode-se afirmar que a Ocupação da Reitoria, em 2011, e a posterior Greve Geral, em 

2012, são reações dos movimentos sociais da educação frente aos limites da expansão 

universitária proposta pelo MEC através do REUNI. Estes limites atingem a qualidade da 

formação dos estudantes, mas não somente no que tange a falta de docentes ou de estrutura 
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adequada de laboratórios e salas de aula, mas principalmente nas condições de vida do 

estudante. 

Interessante observar como a implementação do PNAES/2010 impulsionou a ampliação 

da concepção da assistência estudantil. Mesmo que diversas instituições já dispusessem de 

estruturas como consultório odontológico, ou ambulatório /Unidade Básica de Saúde, o acesso 

à saúde se tornou direito de permanência somente a partir do PNAES/2010, que estabeleceu 

como diretriz nacional. Isso se estende ao auxílio para material didático e o próprio auxílio-

creche. 

Muitos destes avanços já faziam parte das reivindicações estudantis desde os anos 90, 

assim como pelo próprio FONAPRACE, que teve papel importantíssimo na visibilização destas 

necessidades a partir das pesquisas nacionais do perfil dos estudantes desde 1997. A 

normatização destas pautas como direito instituído como decreto garante maior legitimidade e 

exigibilidade por parte dos estudantes e pró-reitorias.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim desta pesquisa, a única certeza que se tem, é que a trajetória da assistência 

estudantil da Universidade Federal de Santa Maria não pode ser sistematizada sem levar em 

consideração a participação dos estudantes e do Movimento Estudantil. Percebe-se que em 

todos os fatos que envolvem a formalização de um direito, está presente a participação ativa 

dos estudantes. 

Tratando-se de um trabalho que é resultado de uma pesquisa em Serviço Social, o 

objetivo não é somente resgatar e sistematizar a realidade, mas inclusive, apontar caminhos e 

possibilidades de intervenção. Como apontado por Setubal,  

A pesquisa que considera o homem, os grupos, ou populações, como simples 
objeto de estudo e que tem por finalidade apenas o cumprimento de exigências 
acadêmicas ou a satisfação de necessidades de agências financiadoras jamais se 
corporifica como práxis, pois fica patenteado o seu sentido estritamente utilitário 
(SETUBAL, 2013, p. 187). 

A pesquisa em Serviço Social deve levar em consideração os sujeitos do seu trabalho, 

como seres sociais com autonomia e uma trajetória socio-cultural que não pode ser ignorada. 

Uma pesquisa voltada a “construção de uma nova ordem societária, sem dominação, 

exploração de classe, etnia e gênero” (CFESS, 1993), traz em si o desvelamento do real e as 

possibilidades para sua transformação.  

O Programa Nacional de Assistência Estudantil/2010 apresenta em um dos seus artigos 

a necessidade de se levar em consideração as demandas apresentadas pelos estudantes. 

“Art. 4º - As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições 
federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, 
pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por 
seu corpo discente”(BRASIL, 2010, grifo nosso).  
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Apesar de incluir os estudantes na gestão do programa, determinando que sejam 

acolhidas as suas demandas, o PNAES/2010 não aponta a forma de operacionalização deste 

item, deixando a cargo das IFES a sua concretização. Este fato pode ser justificado pela 

necessidade da autonomia universitária, contudo, o que se percebe, é que por não estar 

definido no decreto, as universidades nem ao menos se debruçam neste tema.  

Atualmente, são poucas IFES que têm instituídos órgãos como fóruns ou conselhos de 

gestão da assistência estudantil. E mesmo onde existem, têm um papel mais consultivo do que 

deliberativo, indo na contramão das demais políticas públicas, onde os segmentos participam 

da proposição, execução e avaliação das ações. Assim, uma das possibilidades apontadas a 

partir deste trabalho é do estímulo para que as instituições de ensino construam junto aos 

setores do movimento estudantil, fóruns ou conselhos gestores que debatam desde o 

orçamento, até as questões e conflitos na execução dos programas e políticas de assistência 

estudantil. 

Para além da participação estudantil, o PNAES/2010 estabelece as áreas de atuação do 

programa a serem executadas pelas IFES, sendo estas: moradia estudantil; alimentação; 

transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico e; 

acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

Assim, como a participação, estas ações não são definidas, não havendo uma diretriz 

para sua operacionalização. Deste modo, moradia estudantil pode se consolidar tanto como 

construção de casas ou alojamentos estudantis, como a disponibilização de bolsas-moradia. 

Novamente, a justificativa pode ser dar pela autonomia das universidades em executar de 

acordo com as suas possibilidades e limites locais. 

Entretanto, poderia ser acrescentado um item quanto à priorização pela construção de 

estruturas e mecanismos permanentes de acesso a estes direitos, em detrimento de 

instrumentos de fácil dissolução, como a disponibilização de bolsas individuais aos estudantes. 

Esta pauta é tão antiga quanto a própria história das casas do estudante no Brasil. Optando-se 

pela construção de casas do estudante e restaurantes universitários, ao invés de bolsas, se 

reforça ainda mais o caráter de “investimento”, pois há um acréscimo patrimonial e estrutural 

para a instituição, se tornando um “bem durável”. 

Retomando o papel e a importância deste trabalho, acredita-se que a sistematização de 

experiências do hoje e do passado é a chave para o avanço e a consolidação de estratégias de 

transformação mais eficazes. Como aponta Holliday (2006, p. 23) entende-se que “sistematizar 

é conceitualizar a prática”, ou seja, a partir da sistematização, é possível aprofundar o olhar 

sobre a realidade, desvelando-a, percebendo em cada momento histórico, as “interpretações 

das pessoas, suas sensibilidades e afetos, suas esperanças e frustrações, suas crenças e 

paixões, as quais são decisivas para dar sentido à nossa prática” (Holliday, 2006, p. 57). 
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