
 

 

                  

A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CONTEXTO DA “DEMOCRATIZAÇÃO” DA 
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RESUMO 
 
Este artigo é parte da Dissertação de Mestrado apresentado ao 
Programa de Pós-graduação em Políticas Sociais e Serviço 
Social da Universidade Estadual de Londrina, e faz algumas 
ponderações sobre a Política de Assistência Estudantil no 
contexto da ―democratização‖ da Educação Superior Brasileira. 
A discussão centra-se na análise da Assistência Estudantil 
como uma importante estratégia para o alcance de metas 
previstas para a Educação Superior no contexto do projeto 
―neodesenvolvimentista‖ proposto a partir do segundo mandato 
do Governo Lula (2008-2011), cujo fetiche da ―democratização‖ 
da educação superior escamoteia a contrareforma em curso 
deste nível de ensino. 
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ABSTRACT 
        
This article is part of the Master's Thesis presented to the 
Graduate Program in Social Policy and Social Work at the State 
University of Londrina, and makes some considerations on the 
Student Assistance Policy in the context of "democratization" of 
the Brazilian Higher Education. The discussion analysis the 
Student Assistance as an important strategy for achieving 
targets set for Higher Education in the context of the 
"neodesenvolvimentista" proposed from the second term of the 
Lula government (2008-2011), whose fetish "democratization" 
of higher education sidesteps the counter-reform this current 
level of education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Assistência Estudantil até a década de 2000 foi desenvolvida nas 

universidades públicas brasileiras de forma pontual e residual, dependente do interesse da 

direção da gestão de cada universidade. A partir do ano 2000, esta temática passa a 

integrar a agenda das políticas educacionais brasileiras, como um dos componentes do 

processo de ―democratização‖ da educação superior em curso e ao mesmo tempo, como 

um importante mecanismo de controle das taxas de retenção e evasão do ensino superior.  

O cenário que circunscreve a aprovação do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil em 2010 é marcado pela eleição de governos ditos ―progressistas‖ e 

pela definição de novas estratégias para reorganizar a dinâmica de acumulação do capital 

nas condições de crise estrutural.  Neste sentido, os projetos políticos das classes 

dominantes foram redefinidos a partir da incorporação do ideário social-liberal, denominado 

por alguns autores como ―neodesenvolvimentista‖2. Ganhando destaque a partir do Governo 

Lula (2003-2010), principalmente após seu segundo mandato (2007-2010), o debate sobre o 

desenvolvimento social emerge sob novas bases, para obter o consenso da classe 

trabalhadora em torno das reestruturações econômicas em curso.  

Diante desta conjuntura econômica, a política de educação superior 

adquire posição estratégica no sentido de fortalecer a soberania nacional (soberania 

econômica no quadro da competição global), combater às desigualdades regionais, articulá-

la às necessidades do empresariado industrial nacional, por meio da interiorização, 

capacitação de mão de obra e fomento ao desenvolvimento tecnológico e, buscando a 

inclusão social (MACHADO, 2013). Para o alcance de tais metas, a reconfiguração do papel 

Estado como normatizador e regulador no âmbito da política de educação superior pública e 

privada, é de grande importância para garantir a eficiência do estado neodesenolvimentista. 

Sob esta direção uma série de legislações e projetos foram propostos formatando a 
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  É justificado pelos seus defensores pela modesta retomada do crescimento econômico após quase 

três décadas de estagnação, pela lenta recuperação do poder aquisitivo do salário após décadas de 
arrocho, pela ligeira melhoria na distribuição pessoal da renda, pelo aumento do consumo financiado 
pelo endividamento das famílias e a aparente resiliência do Brasil perante a crise econômica mundial 
davam a indicação de que o país estaria vivendo um ciclo de desenvolvimento.  Para Sampaio Jr. 
(2012, p. 679), por meio da terceira via, o desafio do neodesenvolvimentismo era o de ―conciliar os 
aspectos ―positivos‖ do neoliberalismo — compromisso incondicional com a estabilidade da moeda, 
austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de qualquer tipo de 
discriminação contra o capital internacional — com os aspectos ―positivos‖ do velho 
desenvolvimentismo — comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, papel 
regulador do Estado, sensibilidade social‖. 



 

 

                  

contrareforma da educação superior em curso, que sob o pacto neodesenvolvimentista3, tal 

projeto contrareformista passa a ser escamoteada pelo fetiche da ―democratização‖ da 

educação superior.  

Para Lima (2007) o discurso da ―ampliação dos direitos‖, da 

―democratização do acesso à educação de nível superior‖ circunscreve o processo de 

contrareforma da educação superior em curso, a qual é um desdobramento da 

contrareforma do Estado brasileiro (BERING, 2003). A contrareforma da educação superior 

é marcada pela sua identificação como uma área não prioritária para de investimentos 

públicos e pela abertura dessa área para investimento privado passando a compreendê-la 

como um negócio de alta rentabilidade econômica, e corroborando para o seu processo de 

mercantilização. Dentre outras características, é marcada ainda pelas parcerias público-

privadas, pelo financiamento indireto das universidades privadas (Prouni e Fies), e pela 

imposição de critérios mercadológicos as IFES tais como: excelência, eficiência, gestão por 

objetivos, clientes e usuários, empreendedorismo, produtividade, profissionalização por 

competências, etc. Assim, o discurso de ―democratização‖ da educação superior escamoteia 

o processo de mercantilizarão da educação, do aligeiramento da formação (pela EAD, por 

exemplo), descaracteriza o direito a educação superior associando-o a um direito de 

consumo, dentre outras situações relacionadas a contrareforma em curso4.  

Sob a legitimidade garantida pelo discurso oficial da ―democratização‖ da 

educação superior, podemos destacar o Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), como o principal documento que reflete a 

proposta de contrareforma em curso e que marca a reconfiguração do papel da Assistência 

Estudantil como mecanismo de controle da retenção e evasão. Essa reconfiguração fica 

clara quando a ―ampliação de políticas de inclusão e Assistência Estudantil‖ é colocada 

como uma das diretrizes do Reuni para atingir a ―meta global a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação 

de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco 

anos‖ (BRASIL, 2007), numa perspectiva de tornar a educação superior mais eficiente.   

                                                 
3
 O Pacto Neodesenvolvimentista ―pressupõe a construção de um acordo nacional dirigido pelo 

segmento dos empresários industriais nacionais e firmado entre os diferentes segmentos de classe 
no país. Enquanto proposta político-econômica, o Novo Desenvolvimentismo apresenta um 
receituário que engloba, por um lado, um conjunto de recomendações micro e macroeconômicas e, 
por outro, uma estratégia ideopolítica assentada em concepções relativas ao mercado, Estado, 
sociedade civil, classes, globalização, entre outros conceitos que lhe dão sustentação teórica e 
política e que evidenciam a existência de uma nova ofensiva burguesa no Brasil, agora alicerçada em 
outro bloco que disputa a direção da sociedade brasileira do século XXI‖ (Pfeifer, 2013, p. 11). 
4
 Assim, considerando o sentido empregado à democratização na atualidade que esconde o projeto 

contrarreformista, usaremos o temo entre aspas. 
 



 

 

                  

Além do Reuni, outros programas compõem a reforma da educação 

superior, como é o caso dos programas de expansão da educação superior, dos programas 

de acesso como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu) ENEM/ Sisu e dos programas de permanência, como Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil. É importante destacar que todos eles são realizados em 

conformidade com as orientações das organizações internacionais e outros mecanismos 

multilaterais, principalmente as do Banco Mundial e que, aparentemente, atendem também 

as requisições dos movimentos sociais ligados a educação.  

 

 

2 O PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL:  

 
 

O amadurecimento da temática da Assistência Estudantil ocorreu no 

período correspondente ao do governo ditatorial-militar (1964-1985). Durante as décadas de 

1960, a pauta da Assistência Estudantil ganha maior visibilidade no bojo do ―Movimento de 

Reforma Universitária‖ (FERNANDES, 1975), encabeçado pela comunidade acadêmica, no 

interior do qual a UNE desempenhou importante papel.  

Norteados pela compreensão de democratização da educação superior 

como o processo pelo qual o ―privilégio social da educação‖ (FERNANDES, 1975) deveria 

ser rompido, não só por meio da abertura da educação superior para os trabalhadores, mas 

também pela superação da ordem econômica vigente, as propostas do movimento 

estudantil para a Assistência Estudantil no ―Movimento de Reforma Universitária‖ tiveram 

duas direções: a com viés modernizante cujas propostas estiveram muito próximas às 

apresentadas pelos militares; e a outra, de cunho mais radical, apresentava a Assistência 

Estudantil com um caráter mais abrangente, em defesa dos espaços coletivos e 

apresentava a perspectiva de atender todos os alunos, não só os alunos mais 

empobrecidos. 

Daí em diante, estas proposições estiveram presentes na pauta do 

movimento estudantil, do Fonaprace, nos primeiros anos após a sua criação, e de outros 

atores como o Movimento da Casa de Estudantes, ganhando relevância na década de 1980. 

Porém, a partir dos anos 2000, a sistematização das propostas de Assistência Estudantil 



 

 

                  

passa a ser realizada hegemonicamente pelo Fonaprace5, passando a conformar as ações 

de Assistência Estudantil estruturadas pelas IFES. (NASCIMENTO, 2013).  

O protagonismo do Fonaprace, diante da ―conjuntura propícia‖, culminou 

com a apresentação em 2007 do Plano Nacional de Assistência Estudantil ao Ministério da 

Educação (MEC) (FONAPRACE, 2007), o qual foi transformado e resumido na Portaria 

Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, pelo MEC. (BRASIL, 2007d).  

O programa compõe o conjunto de ações que visam a ―democratização‖ do 

acesso e permanência de estudantes no ensino superior e suas ações ―devem considerar a 

necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão 

decorrentes da insuficiência de condições financeiras‖. (BRASIL, 2010).  Assim, são 

objetivos do Pnaes: I – democratizar as condições de permanência nas Ifes; II – minimizar 

os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação 

superior; III – reduzir as taxas de retenção e evasão; e, IV – contribuir para a promoção da 

inclusão social pela educação.  

Cislaghi e Silva (2012, p. 499) chamam atenção para o último objetivo do Pnaes, 

o qual reforça a Assistência Estudantil como uma ―estratégia para difundir a ideia de 

ascensão social e alcançar coesão social pelas promessas da educação‖. Apontam também 

que houve mudanças significativas entre o Plano, aprovado pela portaria em 2008 e o 

Programa aprovado pelo decreto em 2010. Identificaram que neste segundo foram incluídos 

critérios focalizados e extremamente rebaixados para o acesso à Assistência Estudantil, 

diminuindo a autonomia das universidades em relação à definição de critérios condizentes 

com sua realidade. 

Segundo o decreto, as ações de Assistência Estudantil são destinadas aos 

estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação e devem ser desenvolvidas 

pelas IFES de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 

seguintes áreas: 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.  

                                                 
5
 Nascimento (2013, p. 31), ao utilizar-se do arsenal categórico gramsciano, compreende o 

Fonaprace, ―enquanto organismo situado no plano da superestrutura, e, portanto, espaço de disputa 
de diferentes interesses‖, por ter sido construído na década de 1980 como resultado das 
mobilizações da comunidade acadêmica – os dirigentes das Instituições de Ensino Superior/IFES, 
técnico-administrativos, movimentos da educação e estudantes. Assim, para a autora, ―enquanto 
―aparelho privado de hegemonia‖, o Fonaprace é responsável por disseminar determinadas 
ideologias, normas e valores que conformam as ações da Assistência Estudantil estruturadas pelas 
IFES‖. 
 



 

 

                  

As linhas de ação são apresentadas de forma genérica, resguardando a 

autonomia universitária na definição de suas ações conforme o que já existia ou na 

implantação de novas ações.  

Quanto à seleção das ações, o decreto definiu como competência das 

universidades e institutos federais a criação de seus critérios e mecanismos de seleção, 

conforme suas particularidades. Porém, indica que os serviços e benefícios sejam ofertados 

―prioritariamente a estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos 

fixados pelas instituições federais de educação superior‖ e ―alunos de graduação‖, 

preferencialmente, de primeira graduação. (BRASIL, 2010). 

Assim, o PNAES indica a prioridade do atendimento de um determinado público: 

―estudantes de graduação presencial, preferencialmente de primeira graduação, oriundos de 

escola pública e com renda per capita de até um salário mínimo e meio‖. Porém, não 

restringe o atendimento somente a este público, permitindo que as IFES definam outros 

requisitos.  

Silveira (2012) pesquisou 14 Ifes e identificou que a maioria delas oferecem 

ações em consonância com as linhas de ação previstas pelo Programa Nacional de 

Assistência Estudantil, prevalecendo programas que ofertam bolsas ou auxílios financeiros 

para subsidiar gastos com moradia, alimentação e transporte. Também identificou que são 

poucas as instituições que já possuem residências e restaurantes universitários, e que estes 

serviços existem principalmente nas universidades mais antigas.  

Na grande maioria das IFES, as atividades de Assistência Estudantil realizadas 

são: reforma e ampliação de moradias estudantis, ampliação e construção de novos 

restaurantes universitários, distribuição de passes para transporte, ampliação na assistência 

à saúde dos discentes, atividades de esporte, lazer e inclusão digital. Algumas 

universidades optaram por desenvolver as ações por meio de repasse financeiro direto ao 

estudante, em ações como Bolsa Moradia, Bolsa Alimentação, Bolsa Transporte e Bolsa 

Permanência. (SILVEIRA, 2012). 

Observa-se, a partir do estudo de Silveira (2012), a opção por bolsas como uma 

estratégia para atendimento da maioria das onze linhas de atuação do Pnaes. Essa opção 

pode caracterizar o Pnaes como um programa focalizado, o que impede a universalização 

da Assistência Estudantil por meio da ampliação de infraestrutura, da luta pelo passe livre e 

consequentemente pela universalização das ações e ampliação de direitos. Além disso, a 

opção pela oferta de bolsas, alimentação e moradia, por exemplo, em detrimento de 

construir restaurantes e moradias estudantis, reforça a ideia do individualismo ou do 

acadêmico consumidor.  



 

 

                  

Com relação ao financiamento destinado à Assistência Estudantil durante a 

década de 1990, não se observou nas legislações em vigor, documentos que abarcassem e 

designassem recursos para o custeamento de programas de Assistência Estudantil.  

Sobre o financiamento da educação para a Assistência Estudantil, a LDB 

considera como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com 

vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 

dentre as quais destacam-se as que se destinam a ―realização de atividades-meio 

necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino‖; ―concessão de bolsas de estudo a 

alunos de escolas públicas e privadas‖; e ―aquisição de material didático-escolar e 

manutenção de programas de transporte escolar‖. 

Porém, em seguida, no art. 71 excluem das despesas de manutenção e 

desenvolvimento de ensino os gastos com programas suplementares de alimentação, 

assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência 

social. 

Nota-se, a partir da interpretação dos trechos acima da LDB, que é permitido 

utilizar recursos financeiros do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação com 

atividade-meio, concessão de bolsas de estudo de alunos em escolas públicas e privadas, 

aquisição de material-escolar e transporte público. Porém, a LDB restringe o uso deste 

recurso com programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social.  

Percebe-se que a LDB deixou em aberto possibilidades legais de constituição de 

programas como o Prouni, no caso da permissão de utilização dos recursos com bolsas 

para instituições privadas. Prevê também, financiamento de algumas linhas que constituirão 

em 2008 o Pnaes, como é o caso do transporte escolar, bolsas e manutenção de atividade-

meio, a qual as ações de Assistência Estudantil como Restaurante Universitário, Moradias 

Estudantil, por exemplo, podem ser compreendidas. Porém, nega a utilização destes 

recursos com programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social, colocando limitações a 

compreensão atendimento psicológico e de saúde propostos nas linhas do Pnaes.   

A orientação em diminuir os investimentos públicos em atividade-meio e 

terceirizar estes serviços ganhou forças a partir da política implementada por FHC. Este 

direcionamento promoveu a terceirização da grande maioria dos restaurantes universitários 

do país. De certa forma, a proposição do Pnaes, embora em contradição com alguns outros 

aparatos legais, permitiu a utilização de recursos financeiros com várias ações negadas pela 

LDB. 



 

 

                  

É importante ressaltar que antes da aprovação do Pnaes, cabia a cada 

Universidade definir no momento da elaboração de seu orçamento, uma parte do total de 

recursos estipulados a ela pelo MEC, para a Assistência Estudantil. Desta forma, o 

financiamento da Assistência Estudantil dependia da sensibilidade do gestor com a temática 

e, também, do nível de mobilização dos estudantes. Assim, o repasse de recursos do 

Tesouro Nacional para a Assistência Estudantil de cada universidade estava indicado na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) no programa 1073 ―Universidade do Século XXI‖, ―Assistência ao 

Educando do Ensino de Graduação‖. A partir de 2008, a ação ―Assistência ao Educando‖ 

passa a estar prevista no ―Programa Brasil Universitário‖.  

Com o Pnaes, houve a garantia do financiamento das ações de Assistência 

Estudantil, por meio de repasse financeiro direto às Ifes. De acordo com o decreto, as 

despesas do programa ―correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente 

consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais de educação superior, 

devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações 

orçamentárias existentes, observados os limites estipulados na forma da legislação 

orçamentária e financeira vigente‖. (Brasil, 2010) 

Assim, a partir do Pnaes, a Assistência Estudantil passa a ter a previsão de 

recursos financeiros direta no orçamento do Ministério da Educação, descrito na previsão 

orçamentária de cada universidade, na natureza de despesa ―Assistência ao Educando do 

Ensino de Graduação‖ dentro do programa Brasil Universitário - um recurso para ser 

utilizado exclusivamente em ações de Assistência Estudantil. 

A distribuição dos recursos Pnaes entre as Ifes é realizada com base na ―Matriz 

Pnaes‖, definida na 46ª Reunião do Fonaprace, realizada em outubro de 2009, em Belo 

Horizonte/MG. O estabelecimento dessa matriz teve como objetivo definir uma base 

orçamentária, que pudesse garantir a continuidade dos recursos específicos à Assistência 

Estudantil, ―já que o modelo vigente promovia distorções no perfil do estudante, por 

estabelecer pesos diferentes entre os diversos cursos, principalmente naqueles com maior 

prestígio social.‖ Ademais, a matriz anterior seguia o modelo inglês de 1998, que já tinha 

sido superado pela Inglaterra em 2004. (FONAPRACE, 2012, p. 33).  A matriz definida na 

46ª Reunião do Fonaprace utiliza como base para o cálculo os dados referentes ao 

indicador ―alunos equivalentes de educação‖6 da Plataforma de Integração dos Dados das 

Ifes (Pingifes) 2011. 

                                                 
6
 ―Indicador que busca retratar o total de alunos matriculados numa IFES a partir de um cálculo que 

procura equiparar alunos de cursos com diferenciados níveis de custo, tempo padrão de duração e 
eficiência em formar seus ingressantes, utilizando-se de um modelo matemático que inclui uma gama 
de constantes e variáveis. Busca, assim, resultar no total de alunos comparável entre todos os cursos 
e todas as IFES levadas em consideração‖. (MEC, 2014). 



 

 

                  

O PNAES, dessa forma, foi um importante instrumento de regulação da 

Assistência Estudantil no país, principalmente quanto ao uso dos recursos financeiros de 

forma exclusiva para as ações de Assistência Estudantil. 

Observa-se a relação de complementaridade do Pnaes com as demais políticas 

de ―democratização‖ adotadas pelo Governo Lula e continuadas pelo Governo Dilma. 

Partem do pressuposto que a garantia do acesso não significa, por sua vez, que os alunos 

concluam a educação superior e, desta forma, políticas que garantam a permanência são 

fundamentais para a consolidação da democratização da educação superior.   

É no rastro do Reuni que a Assistência Estudantil encontra as condições 

propícias para ser regulamentada. O Reuni, enquanto uma das principais políticas que 

compõem a reforma da educação superior em andamento estabelece como suas diretrizes:  

 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas 
de ingresso, especialmente no período noturno; 
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e 
sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante 
o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos 
e programas de educação superior; 
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e 
atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante 
elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à 
profissionalização precoce e especializada; 
V - ampliação de políticas de inclusão e Assistência Estudantil; e 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a 
educação básica. (BRASIL, 2007c). 

 

O Reuni, enquanto uma das principais estratégias da reforma da educação 

superior em curso dá uma nova funcionalidade a Assistência Estudantil. Para Nascimento 

(2013, p. 141) 

 

a Assistência Estudantil, ainda que desempenhe um papel fundamental no 
provimento das condições materiais que garantam a permanência dos estudantes no 
ensino superior, assume uma posição funcional à formação do consenso das 
classes subalternas ao projeto educacional dominante, e, vai mais além, assume 
uma função instrumental à materialização (concretização de suas metas 
produtivistas) das propostas dos principais programas da contrarreforma 
universitária. Deste modo, nos cabe distinguir a Assistência Estudantil que lutamos, 
da ―Assistência Estudantil consentida‖

7
 e possível de ser concretizada nos limites do 

projeto educacional dominante. 

                                                                                                                                                         
 
7
 Nascimento (2013) utiliza a expressão ―Assistência Estudantil consentida‖ fazendo alusão à 

categoria ―reforma universitária consentida‖ construída por Florestan Fernandes (1975) para referir-se 
a interferência do governo militar na condução das pautas do ―Movimento de Reforma Universitária‖ 
da década de 1960. Esta interferência resultou na adequação do projeto de reforma universitária aos 
interesses da autocracia burguesa. No caso da Assistência Estudantil e sua expansão nos anos 
2000, a incorporação da assistência à agenda governamental da nova fase de contrarreformas 
universitárias, implicou na mudança substancial do projeto de Assistência Estudantil historicamente 
defendido pelos movimentos sociais da educação. Nesta direção, a Assistência Estudantil consentida 



 

 

                  

 

A relação da Assistência Estudantil com a diminuição das taxas de evasão e 

retenção encontra a sua justificativa no discurso governamental, como demonstrado no 

estudo de Nascimento (2013). As altas taxas de evasão e retenção são ―empecilhos à 

materialização das propostas ―democratizantes‖ para a universidade pública, sobretudo por 

reduzir a ―eficiência‖ do sistema público, aumentando os gastos do governo federal e 

impedindo a liberação das vagas das universidades para outros estudantes‖.  

As diversas pesquisas do Fonaprace (FONAPRACE, 2007, 2010) e outros 

estudos apontaram as questões socioeconômicas como os principais ocasionadores da 

evasão e retenção, assim como desconstruíram a ideia da universidade elitizada no século 

XXI, reforçando a necessidade de investir e regulamentar a Assistência Estudantil. Estes 

resultados contribuíram para o reordenamento da funcionalidade da Assistência Estudantil 

(e sua regulamentação) de forma que suas ações sejam organizadas de maneira focalizada, 

emergencial e restrita a atender as questões de ordem financeira dos estudantes, que 

ingressaram na universidade devido à implantação das propostas de ―massificação‖ do 

ensino superior público. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A Assistência Estudantil, histórica bandeira de luta do movimento estudantil, em 

um primeiro momento teve como principal compreensão a garantia da qualidade da 

permanência do estudante na Universidade e, consequentemente, a qualidade do seu 

processo de aprendizado. A partir de 2000, no contexto da contrareforma em curso, adquire 

um caráter produtivista ao reordenar seus objetivos para o controle de evasão e retenção e, 

consequentemente contribuindo para a legitimação do ―fetiche da democratização‖. 

Sob um viés resignificado, a regulamentação da Assistência Estudantil e a 

garantia de financiamento (mesmo que insuficiente) específico para este fim, possibilitou a 

visibilidade das ações de Assistência Estudantil nas Universidades e Institutos Federais. 

Verifica-se, porém, uma tendência da reorganização destas ações de forma focalizada em 

um público específico, priorizando os auxílios em forma de bolsa. 
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