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RESUMO  
Muitos estudantes oriundos de famílias pobres enfrentam inúmeros 
desafios e privações, dentre elas a falta de uma alimentação adequada 
para permanecerem em cursos de graduação no ensino superior público 
brasileiro. Dessa forma, a Política de Assistência Estudantil é uma 
ferramenta que se faz imprescindível na permanência acadêmica destes. 
Assim, este trabalho é de natureza qualitativa, o que nos permitiu 
analisar a realidade dos indivíduos em suas particularidades e ter uma 
melhor aproximação das suas vivências. A partir disso, buscamos 
identificar as implicações que permeiam a efetivação do direito social à 
alimentação nas residências universitárias da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN), a partir da realidade da residência feminina 
do campus central em 2019.   

 
Palavras-chave: Assistência Estudantil; Direito à Alimentação; 

Residências Universitárias. 

 

ABSTRACT 
A lot of students that comes from poor families faces numerous 
challenges and privations, between them the lack of a proper nutrition 
to keeps in graduation courses in the public brazillian superior 
education. In this way the Student Assistance Policy is a tool that reveals 
essential in the academical permanence of these students. Thus, this 
article is of a qualitative nature that allows us to analyze the reality of 
the individuals in their particularities and have a better aproximation of 
their experiences. From that we search to identify the implications that 
permeate the efetivation of social right to food for university residences 

 
1 Assistente Social Residente em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade - UERN/PMM. 
Especialista em Trabalho Social com Família e Comunidades - UCAM. E-mail:arieless.19@gmail.com. 
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in the University of State of Rio Grande do Norte (UERN) from the reality 
of the feminine residence of central campus in 2019. 

 
Keywords: Student Assistance; Right to Food; University Residences. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações societárias pós 1970 impactaram o capitalismo e engendraram um 

conjunto de políticas neoliberais a fim de beneficiarem a produção, acumulação e reprodução 

do capital. Nesse cenário, a riqueza de poucos aumenta ao mesmo tempo em que as 

desigualdades sociais se intensificam para muitos. Assim, problemáticas históricas como a 

pobreza e a fome atingem, de forma acentuada, a vida de inúmeras pessoas que são obrigadas 

a viverem em condições sub-humanas e/ou com o mínimo dos direitos sociais básicos, como 

educação e assistência social, oferecidos pelos Estado. 

Contudo, faz-se necessário destacar que esse mínimo dos direitos sociais, ainda que 

insuficientes para reduzir completamente as misérias na sociedade, são resultados de intensas 

organizações e mobilizações da classe trabalhadora ao exigir seus direitos sociais básicos e 

melhores condições de existência. É a partir disso que são desenvolvidas as políticas sociais que 

passam a ser instrumentos permeados por contradições, ao mesmo tempo em que possuem a 

intenção de oferecer direitos sociais como educação, alimentação e assistência social. 

É nesse contexto que pretendemos discutir a assistência estudantil e sua relação com o 

direito à alimentação de estudantes de ensino superior, por compreendermos que existe uma 

precarização na educação superior pública brasileira que acaba por dificultar a vida acadêmica 

de estudantes pobres, pois estes tendem a enfrentar cotidianamente inúmeros desafios para 

permanecerem estudando, dentre eles, a dificuldade de se alimentarem adequadamente. 

Dessa forma, podemos perceber que os direitos sociais como alimentação e educação, ainda 

que conquistados pela sociedade e garantidos em lei pelo Estado, são constantemente 

sucateados. 

Portanto, para este trabalho, objetivamos analisar como se efetivou o direito social à 

alimentação na Residência Universitária Feminina (RUF) do campus central da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) no ano de 2019. Para alcançarmos esse fim, mapeamos 

quais estratégias foram adotadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) a fim de 

garantir alimentação para aos/às estudantes inseridos/as nas residências universitárias, 
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problematizamos como os critérios de seletividade imposto aos programas de auxílio e 

incentivo à permanência estudantil implicam na restrição do direito à alimentação e 

identificamos o perfil socioeconômico das estudantes que residem na RUF do campus central 

da UERN. 

O nosso interesse por esse assunto foi despertado a partir das contradições presentes 

na realidade brasileira, já que o Brasil possui uma das maiores produções alimentares do 

mundo, apresenta uma alta taxa de desperdício de alimentos por ano, ao mesmo tempo em 

que é o país onde milhares de pessoas sofrem com a falta de acesso à alimentos de forma 

segura2. A comida compõe uma relação capitalista, e, onde o desperdício de alimentos é 

exacerbado, consequentemente milhares de pessoas não têm acesso à alimentação adequada 

(GOMES, et al., 2018). Dessa forma, essa pesquisa torna-se pertinente por levantar uma 

discussão em torno de um tema de alta relevância social, mas que é pouco observado e 

debatido dentro da própria universidade. Assim, este trabalho é de natureza qualitativa, que 

combinou as metodologias da pesquisa documental, bibliográfica e de campo, o que nos 

permitiu analisar a realidade dos indivíduos em suas particularidades e ter uma melhor 

aproximação das suas vivências.  

Para a pesquisa de campo trabalhamos com entrevistas semiestruturadas com uma 

amostra de 3 técnicos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Já com as 10 residentes 

da RUF do campus central da UERN, que possuíam idades entre 19 e 25 anos, aplicamos um 

questionário estruturado que foi formulado com o intuito de compreender melhor o perfil 

dessas estudantes, o que nos propiciou um entendimento acerca de suas realidades, 

informações sobre as situações econômicas de suas famílias, como também onde estas 

realizam suas principais refeições e de que forma adquirem seus alimentos. 

 

2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UERN EM 2019 E SUAS ESTRATÉGIAS PARA 

GARANTIA DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO AOS ESTUDANTES INSERIDOS NAS RESIDÊNCIAS 

UNIVERSITÁRIAS: a realidade da RUF do campus central 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte foi instituída em 28 de setembro de 

1968 a partir da Lei Municipal de nº 28/68 e, assim, é a faculdade mais antiga da cidade de 

Mossoró/RN. De acordo com Costa (2016, p. 31), esta universidade “possui colegiados, com 

 
2  “A realidade do Brasil é marcada pelo desperdício em meio à abundância” (BEHRING E BOSCHETTI 2011, p. 19). 
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papéis deliberativos acerca da administração e da vida acadêmica, sendo a reitoria o órgão 

máximo da universidade, composta por órgãos suplementares e Pró-Reitorias”. Entre as Pró-

Reitorias existentes, queremos destacar a PRAE que foi criada em 19 de junho de 2018 pelo 

Conselho Universitário (CONSUNI) com o propósito de concretizar a Política de Assistência 

Estudantil, de forma a atender o “anseio da comunidade acadêmica sendo o órgão que fomenta 

e desenvolve mecanismos que favoreçam a permanência, o aprimoramento profissional, o 

intercâmbio com outras instituições e a melhoria na qualidade de vida dos discentes”3. Assim, 

entendemos esta como sendo um verdadeiro resultado da organização e das lutas do 

movimento estudantil que já há muito tempo reivindicavam da UERN um espaço como esse, 

que pudesse proporcionar a garantia de direitos aos/às estudantes que necessitam de políticas 

assistenciais para poderem permanecer estudando. Nas entrevistas realizadas com 

funcionários desse setor, podemos perceber em suas falas que eles também reconhecem a 

PRAE como sendo uma conquista importante para esta universidade. 

 

“ [...] a PRAE representa a consolidação da política de assistência estudantil na UERN” 
(Funcionário X). 

 
“A PRAE pra mim representa, como eu digo, [...] é a construção de um sonho de 
assistência né”. (Funcionário Y). 

 

Entre os programas de assistência estudantil já utilizados nesta universidade, o 

Programa de Apoio ao estudante (PAE) foi um dos primeiros, tendo com o objetivo “oferecer 

apoio ao estudante devidamente matriculado em curso de graduação na UERN, que se encontre 

em situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, visando a sua permanência na 

universidade”. Este programa, que inicialmente destinava apenas 100 bolsas, oferece um apoio 

financeiro no valor de R$300,00 reais devendo, obrigatoriamente, ser utilizado com moradia, 

transporte e reprografia4. O segundo programa criado foi o Programa de Concessão de Auxílio 

de Alimentos (PCAA), sendo também um auxílio financeiro no valor de R$40,00 reais destinados 

exclusivamente para gastos alimentícios5. Entretanto, o PCAA não se tornou muito atraente 

para os/as estudantes, pois é notório que o valor ofertado era extremamente baixo e 

insuficiente para que uma pessoa se alimente de forma adequada durante 30 dias.  

 
3  Disponível em: http://prae.uern.br/default.asp?item=prae-apresentacao. Acesso em 30 jan. de 2020. 
4  Disponível em: http://prae.uern.br/default.asp?item=prae-pae. Acesso em 05 de mai. de 2019. 
5  Disponível em: http://prae.uern.br/default.asp?item=prae-pcaa. Acesso em 05 de mai. de 2019. 
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Dessa forma, percebemos uma assistência estudantil fragmentada e imediatista, tendo 

como base de seus programas o processo de bolsificação, e, portanto, de transferência de renda 

para seus estudantes. Sobre essa tendência de bolsificação, Nascimento e Arcoverde (2012, p. 

173) nos dizem que este processo “é também consequência da tendência à assistencialização 

das políticas sociais, que no âmbito da educação superior, a assistência ao estudante é 

expressão máxima”.  

Em 2016 foi lançado o Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UERN. Este 

documento é considerado “o mapa do futuro da Instituição, uma vez que pretende explicitar o 

que ela deseja ser nos próximos dez anos” (UERN, 2016, p. 15), de forma que corresponda com 

os anseios e demandas do corpo discente, inclusive, no que diz respeito à assistência estudantil, 

como podemos perceber no texto a seguir. 

 

A democratização do acesso à educação superior, definida pela Política Nacional de 
Educação, requer da Universidade novas respostas que extrapolam as dimensões do 
ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, torna-se necessária a adoção de medidas 
para garantir a permanência exitosa do estudante, em que a Universidade se 
compromete em assegurar estratégias para o atendimento eficiente das demandas 
apresentadas pelos discentes, possibilitando a igualdade de oportunidades para todos. 
(UERN, 2016, p. 74). 

 

Mesmo em meio a dificuldade, a PRAE foi alcançada dentro do tempo proposto pelo 

PDI/2016, sendo assim, uma grande conquista da classe estudantil da UERN, que antes tinha 

suas ações de assistência estudantil comandadas apenas por um setor de diretoria subordinado 

a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis (PROHAE). Contudo, mesmo com a 

conquista da PRAE, muito percurso ainda necessita ser percorrido para que esses direitos da 

classe estudantil sejam efetivados com mais responsabilidade e prioridade. 

Dessa forma, uma das principais contradições que observamos é a respeito da falta de 

recursos públicos destinados para estes programas, o que impede que estudantes possam 

conciliar mais de um auxílio ao mesmo tempo. Isto é, ainda que o público das RUs seja de família 

pobre, não possua condições financeiras suficientes para se manter, inclusive para suprir suas 

necessidades alimentares adequadamente e more em locais distantes da universidade, não 

pode ser contemplado com auxílios financeiros como o PAE. No momento das entrevistas, ao 

questionamos sobre essa situação, compreendemos que esta não acumulação de auxílios foi a 

melhor estratégia encontrada pela PRAE para atender um maior número de estudantes. 
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Todavia, ao ser necessário tomar essa medida, percebemos que existe a contradição em que ao 

mesmo tempo em que se garante um direito, também há a negação deste.  

Sobre os então programas ofertados pela PRAE além do PAE, que foi ampliado de 100 

para 250 bolsas, é ofertado também ajuda de custo para eventos, o Programa de Moradia 

Universitária, o Apoio ao Esporte Universitário e o Restaurante Popular. Sobre  

o PCAA, é necessário mencionar que a partir do ano de 2018 foi descontinuado, isto é, este 

programa foi suspenso, e, desde então não são mais lançados editais para que estudantes 

possam vir a concorrer. Esse acontecimento revelou o quanto este programa foi uma estratégia 

contraditória e insuficiente na tentativa de garantir o direito à alimentação para os/as discentes 

que buscavam ser atendidos/as pela assistência estudantil da UERN.  

Outro ponto que precisamos destacar é que mesmo em meio a essas circunstâncias o 

PAE só passou por essa ampliação graças à atuação do movimento estudantil desta 

universidade. Por pertencerem, em sua grande maioria, a classe dos trabalhadores e que 

dependem desses recursos para terem maiores condições de permanecer estudando, são os/as 

estudantes que possuem maior autonomia e articulação para exigir mudanças e estratégias que 

façam alguma diferença importante em suas trajetórias. 

A respeito do Programa de Moradia Universitária. Este programa é o mais recente e 

alterou a forma como a UERN oferece Residência Universitária (RU) aos/as estudantes. Foi 

instituído em 19 de nov. de 2019 com a intenção de implementar a modalidade de auxílio 

financeiro “para fomento da permanência estudantil, além de incorporar a modalidade RU, 

instituída em 03 de julho de 1972, para oferecer aos universitários moradia e, 

consequentemente, proporcionar um desenvolvimento pessoal e acadêmico”6.  

Enquanto responsável pelas RUs, a PRAE acompanha e intervém nas relações sociais 

dos/as estudantes residentes, exige manutenção do imóvel ao proprietário, e provê materiais 

de limpeza e o pagamento de despesas fundamentais como contas de água e energia, além de 

que em algumas RU mantém a distribuição de gás de cozinha. Dessa forma, ao adotar a 

modalidade de auxílio moradia mediante o pagamento no valor de R$ 300,00 para que o/a 

estudante tenha alguma condição de manter uma casa alugada próxima ao campus onde 

estuda, passa a ser uma situação em que existe a terceirização das funções do Estado, pois este 

 
6  Disponível em: http://prae.uern.br/default.asp?item=prae-residenciasuniversitarias. Acesso em 03 de fev. de 
2020. 
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deveria ser o mantenedor dos direitos desses/as estudantes. Esse auxílio se assemelha a lógica 

dos programas de transferência de renda, pois transfere para o indivíduo a responsabilização 

de uma política social, isto é, de um direito social, e como nos lembra Silva, Yazbek e Giovanni 

(2011, p. 227), a respeito do cenário neoliberal, no qual estes programas se tornaram a principal 

estratégia no trato da pobreza dentro do capitalismo,  

 

A principal decorrência vem sendo a redução do debate e da intervenção social a 
melhorias imediatas de condições de vida dos pobres. Trata-se de uma opção política 
que se limita a manter e a controlar a pobreza, ao mesmo tempo em que potencializa 
a legitimação do Estado. Mantém um estrato de pobres no limiar da sobrevivência, 
inserido no consumo marginal. 

 

Portanto, esse processo de transferência de renda se configura pela estratégia de 

moralizar os sujeitos na forma como utilizam o auxílio, ao mesmo tempo em que se tem uma 

atuação mínima do Estado em garantir direitos, refletindo a verdadeira contradição capitalista. 

Quanto ao acesso, pelos/as estudantes, às ações oferecidas pela PRAE, estes precisam 

ir até a sede desta Pró-Reitoria para poderem se inscrever ou agendar atendimento. Já para 

serem beneficiados com os programas de assistência estudantil, estes precisam concorrer em 

seleções previstas em editais publicados no site oficial da UERN.  

Apesar de serem efetivados, encontramos inúmeras contradições na forma como são 

materializados os programas de assistência estudantil da PRAE, pelo fato destes sofrerem com 

os rebatimentos das crises econômicas, tanto do país quanto do Estado, são efetivados de 

forma seletiva e fragmentada. 

Sobre o Restaurante Popular da UERN, este é uma parceria da universidade com o 

Governo do Estado, especificamente com a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e 

da Assistência Social (SETHAS), na tentativa de garantir alimentação adequada a um preço baixo 

para o escopo desta universidade visando atender especialmente à estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e aos funcionários terceirizados, ou seja, ao grupo de pessoas 

que possuem menor poder aquisitivo. Entretanto, destacamos que esse Restaurante Popular é 

aberto à toda a comunidade acadêmica e ao público externo em geral. 

 

O Programa Restaurante Popular foi implantado no Campus Central da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, em março de 2016, por meio do Termo de 
Cooperação n. 005/2015 com a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da 
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Assistência Social – SETHAS/RN e oferece à comunidade acadêmica uma refeição custo 
de R$ 1,007. 

 

Além da oferta de almoços à R$ 1,00 no campus central da UERN existe também a oferta 

de Café da Manhã e Sopa para a janta a um custo de R$ 0,50 cada. A PRAE tem a intenção de 

levar o Restaurante Popular também para os campis avançados.  Enfatizamos, contudo, que 

Restaurante Popular não é a mesma coisa que Restaurante Universitário e esta situação acaba 

interferindo na oferta adequada e diária da alimentação ao corpo discente, pois neste último, 

todos os recursos, gerenciamento e manutenção seriam de responsabilidade da própria 

universidade, o que não acontece no Restaurante Popular. 

Apesar dessa parceria render frutos e o nosso reconhecimento de que o Restaurante 

Popular foi uma estratégia imediatista da universidade em garantir alimentação, também 

podemos perceber que esta solução é permeada por contradições, das quais podemos citar a 

terceirização dos funcionários ao invés da contratação de trabalhadores efetivos da própria 

UERN, o que resulta na negação de direitos trabalhistas, na precarização das condições de 

trabalho e nos serviços ofertados.  

Outro fator que colocamos em análise é a respeito da oferta de refeições diárias que 

aumentou ao longo dos anos. Podemos constatar isso na seguinte fala quando o entrevistado 

cita o aumento dos almoços oferecidos. 

 

Então em 2016 a gente teve, foi em março ou em fevereiro de 2016, a gente conseguiu 
o restaurante com almoço, na época eram 400, ai hoje em dia a gente tem 900 [...] 
(Entrevistado Y). 

 

Acreditamos que esse aumento no número de refeições necessitou acontecer em 

virtude da ampliação na demanda de pessoas que passaram a se alimentar no Restaurante 

Popular da UERN, seja público externo ou interno. Nessas circunstâncias entendemos que a 

universidade necessitou procurar alternativas para que houvesse a possibilidade desse 

restaurante ofertar mais refeições. Contudo, mediante esse aumento nos questionamos se as 

estratégias traçadas para aumentar o número de refeições ofertadas foram acompanhadas pela 

qualidade nos alimentos preparados, porque se esse  

 
7  Disponível em: http://prae.uern.br/default.asp?item=prae-restaurantepopular. Acesso em 03 de fev. de 2020. 
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acompanhamento não existiu, a universidade tende a passar uma ideia de que qualquer 

refeição basta, desde que esta seja ofertada. Assim, tanto o Estado, quanto a UERN, estariam 

cumprindo com suas responsabilidades, que seria, principalmente efetivar uma política de 

saciedade alimentar para estudantes, ainda que esta não esteja associada com  

a intenção de atender integralmente, inclusive em oferecer alimentos que sejam favoráveis ao 

paladar e a degustação daqueles que neste espaço se alimentam. 

A nossa preocupação quanto à realização deste questionamento se dá em virtude de 

compreendermos se o Restaurante Popular tem a intenção de ser visto e efetivado como um 

direito social oferecido pela assistência estudantil da UERN, ou se este foi uma estratégia que 

segue a lógica do favor em que universidade, ao oferecer refeições a um baixo custo, 

automaticamente impossibilita que estudantes possam fazer quaisquer reclamações daquilo 

que lhes é oferecido, já que a UERN estaria cumprindo com suas responsabilidades ao garantir 

que exista a possibilidade destes estudantes se alimentarem durante todo o dia na universidade 

com apenas R$ 2,00. 

Trazendo esse fator para a realidade da RUF do campus central, a partir das respostas 

recebidas em nosso questionário, ao perguntarmos a respeito da quantidade de refeições que 

elas fazem ao dia, as respostas se dividiram em duas opções: 5 residentes afirmaram que fazem 

apenas 3 refeições diárias, enquanto as outras 5, realizam entre 4 e 6 refeições. Entretanto, um 

dado nos chama atenção, pois como discutimos anteriormente, a PRAE não tem condições de 

oferecer auxílio financeiro direto como o PAE para os/as estudantes inseridos nas RUs na 

tentativa de aumentarem as chances destes se alimentarem. Assim, a melhor solução 

encontrada para que houvesse a garantia de refeições a preços acessíveis foi também a 

implementação do Restaurante Popular, como nos relatam as falas dos entrevistados: 

 

[...] o aluno que está na residência, ele pode vir a se alimentar a um preço subsidiário 
aqui no restaurante popular né (Entrevistado X). 
 
Mas o que foi que a gente fez: Vamos encontrar medidas no restaurante, (popular) 
(Entrevistado Y). 

 
Na compreensão do direito à alimentação dos estudantes inseridos no programa de 
residências, a Universidade procurou articulação junto ao Governo do Estado para a 
garantia do direito à alimentação. Nessa perspectiva no Campus de Mossoró é 
disponibilizado o café, almoço e jantar no restaurante popular a preço popular (por R$ 
2,00 ao dia), a fim de facilitar a permanência dos estudantes (Entrevistado Z). 
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Contudo, mesmo que o Restaurante Popular tenha também sido pensado como uma 

estratégia de oferecer e, de certa forma, garantir o direito à alimentação para os/as estudantes 

das RUs, na realidade da RUF, constatamos que apenas 3 das 10 residentes realizam suas 

principais refeições no Restaurante Popular do campus central da UERN, as outras 7 

responderam que fazem a maioria de suas refeições na própria RU.  

A respeito da decisão das 7 residentes em fazerem suas principais refeições nas 

dependências da RU, mesmo que esta aumente as chances de haver conflitos sociais e maiores 

exigências em se manter boas relações de convivência, elas encontraram nesta decisão a mais 

viável financeiramente, pois assim podem dividir seus tempos, recursos e mantimentos 

alimentícios, que em sua maioria são providenciados pelos seus familiares, e produzirem suas 

próprias refeições conforme suas preferências e condições.  

Assim, a opção diária de realizar todas as refeições no Restaurante Popular, mesmo que 

a um preço baixo, ainda se torna um gasto fixo e isto pode ser inviável para elas, que como já 

sabemos, são de famílias com baixo poder aquisitivo, além de também enfrentarem outras 

dificuldades estruturais que acabam por limitarem suas refeições neste restaurante, sendo uma 

delas o horário, pois algumas aulas vão até o meio dia, mas o almoço, por exemplo, começa a 

ser ofertado a partir das 10:30 da manhã, ameaçando assim que estudantes não cheguem a 

tempo porque as refeições já estarão perto do fim, ou até mesmo finalizadas. Todavia, 

precisamos destacar que esta decisão da maioria das residentes dessa RUF em preferir se 

alimentar na própria residência se caracteriza como uma particularidade delas, não sendo 

necessariamente a realidade de todas as outras RUs da UERN, somente nos preocupa a 

aparente falta de comunicação entre a PRAE e os estudantes inseridos nas RUs, o que acaba 

ocasionando uma fragilidade no acompanhamento por esta Pró-Reitoria, e que dessa forma, 

prejudica também a garantia de uma alimentação adequada para estudantes inseridos não só 

nas residências, mas em todos os programas de assistência estudantil. 

Dessa forma, podemos constatar que, a partir do que foi apresentado neste trabalho, 

que o direito à alimentação, ainda não é um direito integralmente efetivado nas Residências 

Universitárias da UERN, pois este ainda enfrenta muitas implicações que tornam a alimentação 

dos/as residentes ser materializada de forma fragilizada. Mesmo com a conquista da PRAE, esta 

ainda tem um longo caminho a percorrer para que os programas e ações sejam materializados 
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de forma mais integralizada e não imediatista, tornado assim, a Política de Assistência 

Estudantil um real direito social garantido e conquistado pelos/as estudantes. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração deste trabalho nos possibilitou refletir a respeito das inúmeras 

dificuldades enfrentadas cotidianamente por estudantes oriundos de famílias pobres ao 

acessarem o ensino superior público brasileiro. Essa reflexão nos possibilita a percepção de que 

os direitos conquistados pelos/as trabalhadoras, como o direito de se alimentar e de estudar, 

sofrem retrocessos cada vez mais intensificados para que a produção, acumulação e 

reprodução do capital de poucos possa permanecer legitimada e a pobreza de muitos 

naturalizada. 

A Política de Assistência Estudantil, assim como o direito à alimentação, é legitimada 

por lei, e, portanto, de responsabilidade do Estado brasileiro. Este é um mecanismo de extrema 

importância para que estudantes pobres possam não somente acessar, mas também 

permanecerem e concluírem o ensino superior. Contudo, encontra-se em constantes 

retrocessos mediante o avanço dos ideais neoliberais, como a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 95 em 2016 que congelou os gastos sociais, interferindo diretamente na 

política educacional que cada vez mais vem sendo efetivada de forma fragmentada e seletiva, 

isto é, não atendendo integralmente os/as estudantes que dela necessitam, além de 

corriqueiramente ser resumida em programas de bolsificação, que é a transferência monetária 

do auxílio para os/as beneficiários, transferindo diretamente a responsabilidades da 

universidade e do Estado para os indivíduos. 

Nesse sentido, nos propormos a adentrar e pesquisar as especificidades da Política de 

Assistência Estudantil da UERN com o intuito de saber como é garantido o direito à alimentação 

aos/às estudantes inseridos nas RUs, a partir da realidade da RUF do campus central, já que 

estes são oriundos de famílias pobres e com rendas financeiras limitadas que os desafiam a 

traçarem cotidianamente estratégias para poderem enfrentar diversos obstáculos, 

especialmente o de se alimentar, e assim conseguirem permanecer estudando.  
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