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RESUMO 
 
Este artigo visa problematizar a relação entre educação-
mercadoria versus educação-direito social, ressaltando que, 
enquanto a expansão da educação superior no Brasil tem 
perseguido as vias do mercado, o acesso às instituições 
públicas de ensino superior ainda enfrenta grandes desafios, 
entre os quais se destaca a permanência dos estudantes nos 
cursos de graduação. Diante das dificuldades socioeconômicas 
que atingem a maioria da população brasileira, especialmente 
os jovens, a efetividade da assistência estudantil como política 
pública se torna uma exigência para a democratização e para a 
qualidade da educação no País. 
 
Palavras-chave: Assistência estudantil. Ensino superior. 
Juventude. 
 
ABSTRACT 
 
This article intends to discuss the relationship between 
education-commodity versus social-education law, pointing out 
that while the expansion of higher education in Brazil has 
pursued market pathways, access to public institutions of higher 
education still faces major challenges, including highlights the 
persistence of students in undergraduate courses. Given the 
socio-economic difficulties that affect most of the population, 
especially the young, the effectiveness of student assistance as 
a public policy becomes a requirement for democratization and 
for the quality of education in the country. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo sintetiza as discussões teóricas iniciais realizadas pelo Grupo de 

Estudos de Políticas Públicas e Exclusão Social (GEPPES) da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), no âmbito do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, intitulado: 

Juventude e Assistência Estudantil: do direito social à efetivação de uma política pública 

democrática nos Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 

Tem-se como ponto de partida a compreensão de que o debate acerca das 

políticas de democratização do acesso e permanência dos estudantes no ensino superior 

público brasileiro se intensificou a partir da última década do século XX.  Ressalta-se que a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, destaca a educação como um direito de 

todos e dever do Estado e da família, apresentando a igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola como um dos princípios basilares do ensino, nos termos do artigo 

206, inciso I. Tais princípios compõem também o texto da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). 

Neste contexto, no final dos anos 1990, o Ministério da Educação (MEC), por 

meio de uma Comissão Especial de Estudos, investigou o fenômeno da evasão nas 

universidades, concluindo que cerca de 40% dos estudantes que ingressavam nas 

universidades abandonavam os cursos antes de concluí-los, resultado este que estimulou o 

governo a propagar a ideia de subutilização das universidades. Desde então, diversos 

movimentos foram realizados com o objetivo de reduzir o abandono e apoiar a permanência 

dos estudantes nas instituições de ensino superior. 

Importa destacar, por conseguinte, que os sistemas educacionais de todo o 

mundo têm sido influenciados de uma maneira ou de outra pelas atividades ou programas 

de organizações internacionais, como o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento (OCDE), a União Europeia (UE), entre outras (PARREIRA 

DO AMARAL, 2010). 

Aproximando tais reflexões ao caso brasileiro, pode-se afirmar que a atuação do 

Banco Mundial na política educacional se intensificou exatamente na década de 1990. A 

intervenção deste agente externo, conforme assinala Silva (2002, p. 6), favoreceu: 
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[...] as políticas e estratégias dirigidas para a descentralização administrativa e 
financeira: ênfase nos resultados e na racionalização de recursos públicos; 

prioridades fundadas nos critérios econômicos de produtividade, qualidade e 
competitividade; criação do sistema nacional de informação e dados estatísticos; 
institucionalização de parcerias; políticas voltadas para o autofinanciamento; 
manutenção das práticas autoritárias nos processos decisórios na educação pública; 
recentralização do processo de avaliação institucional e estreitamento de vínculos 
entre educação e trabalho através da política de educação profissional. (Grifos 
nossos). 
 

Entre os programas do Ministério da Educação (MEC) que ganharam destaque 

durante o Governo Lula (2003-2010), referendando a intervenção externa na política 

educacional brasileira, é possível identificar a importante expansão da rede federal de 

educação profissional e tecnológica4, o Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI)5 e o Programa Universidade para Todos (ProUni)6.  

Esses dois últimos programas vieram ao encontro da crescente demanda de 

jovens concludentes do ensino médio, que surgiu após a política de “democratização” do 

acesso à educação básica, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). 

Com o REUNI surgiram catorze novas universidades federais e mais de cem novos campi 

no país, principalmente nos municípios do interior dos estados. Não se poderia negligenciar, 

portanto, o ganho que a sociedade teria com o aumento de vagas no ensino superior 

público; com a criação de novos cursos de graduação, sobretudo no período noturno; com a 

realização de concursos públicos para docentes e técnicos administrativos; e com a reforma 

e ampliação da infra-estrutura dessas instituições7.  

O ProUni, com a finalidade de conceder bolsas de estudo integrais (para alunos 

com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio) e parciais (para alunos com 

renda familiar per capita de até três salários mínimos) em cursos de graduação de 

instituições privadas com ou sem fins lucrativos, tem possibilitado que estudantes da escola 

pública e/ou de baixa renda também tenham acesso ao ensino superior. Inicialmente, em 

2005, foram oferecidas 112.275 bolsas de estudos; completando 10 anos de existência, o 

ProUni, em 2014, ofertou 306.726 bolsas8.  

                                                           
4
  Foram criados 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com 312 Campi espalhados 

por todo o território nacional, cada um deles constituindo-se uma autarquia educacional vinculada ao Ministério 
da Educação e supervisionada pela Secretaria de Educação Média e Tecnológica.  
5
  Instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, é uma das ações que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). 
6
  Instituído pela Lei n.º 11.128, de 28/06/2005 e também integrante do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). 
7
  Ver www.reuni.mec.gov.br 

8
  http://prouniportal.mec.gov.br/images/arquivos/pdf/Representacoes_graficas/bolsas_ofertadas_ano.pdf 
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Além disso, visando atender a demanda reprimida por educação superior da 

população de baixa renda, mas não tão baixa para credenciá-la ao ProUni, o governo 

promove o Programa de Financiamento Estudantil (FIES), que saltou de 76,2 mil novos 

contratos em 2010 para 560 mil, em 20139. 

As análises sobre estes programas dividem opiniões e assinalam a necessidade 

de avaliações, de ajustes e de fiscalização das ações, num olhar atento à questão da 

parceria público e privado. Cunha (2007) observa que é histórico no País o incentivo do 

Estado à maior atuação do mercado na área educacional. De acordo com o autor, desde o 

regime militar (1964-1985), o apoio governamental para os empreendimentos empresariais 

neste campo se dá por meio da imunidade fiscal e da garantia de pagamento das 

mensalidades dos alunos, mediante bolsas de estudos distribuídas pelo poder público, e até 

mesmo pela inibição de iniciativas governamentais de criação e/ou ampliação de escolas, 

para disporem de uma espécie de reserva de mercado. Mais do que isso, as instituições 

privadas educacionais receberam incentivos fiscais para financiar diretamente suas 

atividades. 

Segundo Cunha (2007), como ao longo dos tempos foi diminuindo o aporte de 

recursos públicos para o ensino fundamental privado, a busca da acumulação de capital se 

deslocou ainda mais fortemente para o nível superior, que já mostrava crescente 

rentabilidade desde a segunda metade da década de 1960. Em suma, conclui o autor que o 

ProUni está para o setor privado assim como o REUNI está para o segmento federal do 

setor público. 

No que se refere à rede federal de educação profissional e tecnológica, o 

governo Lula revogou o Decreto de nº 9.649/1998, pelo qual a expansão da oferta desta 

modalidade educacional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da 

União, somente poderia ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor 

produtivo ou organizações, que passariam a ser responsáveis pela manutenção e gestão 

dos novos estabelecimentos de ensino. A partir de então, o governo implantou uma política 

de expansão da rede federal de ensino profissionalizante, cuja principal inovação foi a 

criação dos Institutos Federais de Ciência, Educação e Tecnologia (IFET), que devem 

oferecer ensino médio integrado ao profissional, cursos superiores de tecnologia, 

bacharelado em engenharias e licenciaturas. 

                                                           
9
  http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/11/1552730-editorial-educacao-acelerada.shtml 
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Vis-à-vis ao avanço que esses programas trouxeram para a política de 

educação, devem ser consideradas suas ambiguidades e limitações. Ou seja, persiste a 

divisão entre instituições públicas de ensino de boa qualidade com poucos estudantes, ao 

lado de um grande número de instituições privadas de qualidade duvidosa com muitos 

alunos (CUNHA, 2004). Pior ainda é que, nas primeiras, estão jovens das classes sociais 

financeiramente mais privilegiadas, enquanto as outras são absorvidas, em sua maioria, por 

jovens da escola pública e de baixa renda.  

Este artigo visa problematizar as vias em que a expansão e a chamada 

democratização do ensino superior têm persistido no Brasil, além de suscitar um debate 

sobre o papel da assistência estudantil para a permanência dos jovens pobres na educação 

pública e gratuita. 

 

Educação-mercadoria x permanência no ensino público 

 

O Censo do Ensino Superior 2014, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, aponta que o total de estudantes que 

ingressaram neste nível de ensino, em 2013, chegou a 2.742.950, um número 76,4% maior 

do que o registrado há dez anos. O país apresenta 6.152.405 estudantes matriculados em 

cursos presenciais de ensino superior. Todavia, a rede de instituições privadas concentra 

4.374.431 matrículas presenciais, ou seja, 71% do total, enquanto os outros 1.777.974 

estudantes estão em instituições públicas (federais, estaduais e municipais)10. 

Constata-se, então, que a expansão da educação superior no Brasil, a partir das 

últimas décadas, não tem ocorrido por meio da ampliação dos investimentos estatais em 

instituições públicas de ensino superior, especialmente nas universidades, mas pela via do 

mercado, seguindo a lógica e os parâmetros mercantis, uma vez que essa expansão mais 

atende aos interesses do capital do que às necessidades sociais da população.  

É preciso questionar, portanto, quais os limites e em que circunstâncias se tem 

dado a suposta democratização do acesso à educação de nível superior, quando esta se 

apresenta como passaporte para o mercado de trabalho. Não menos importante é refletir 

                                                           
10

  http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/09/matriculas-no-ensino-superior-sobem-38-e-atingem-73-

milhoes-de-alunos.html  
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sobre as condições que este mercado impõe aos que nele transitam, sem lhes oferecer 

qualquer garantia de que seus investimentos educacionais valeram a pena.    

De fato, como sistema sociometabólico voltado incontrolavelmente para sua 

própria expansão, o capital subordina todas as esferas da vida social às suas necessidades 

de reprodução. Segundo Mészáros (2002, p. 96),  

 

Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente – e, 
neste importante sentido, “totalitário” – do que o sistema do capital globalmente 
dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e a 
do comércio, a educação e a agricultura, arte e a indústria manufatureira, que 
implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, desde as 
menores unidades de seu “microcosmo” até as mais gigantescas empresas 
transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais complexos 
processos de tomada de decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor 
dos fortes e contra os fracos. 
 

Num contexto de reorganização das formas de dominação econômica, política e 

ideológica do capital frente à crise estrutural que se inicia nos anos de 1970, a educação, 

assim como outros direitos sociais que constituíram alvo das lutas políticas da classe 

trabalhadora pelo reconhecimento de sua cidadania, transforma-se num lucrativo negócio, 

cujo crescimento se expressa no aumento do número de instituições de ensino privadas, da 

oferta de cursos, do número de matrículas e da certificação de profissionais para disputar 

postos de trabalho, configurando um “mercado educacional” bastante diversificado para 

“cidadãos-consumidores”, atraídos pela possibilidade de ascensão social ou até mesmo pela 

necessidade de sobrevivência diante do desemprego estrutural. 

Por outro lado, para o capital, tal expansão significa não só a abertura de novos 

campos de lucratividade, mas também uma importante estratégia de obtenção do consenso 

em torno do projeto burguês de sociabilidade, pautado no neoliberalismo (LIMA, 2013). 

Assim, com o interesse de equalizar o acesso ao ensino superior, percebem-se 

algumas iniciativas tal como a adoção, desde 2009, do Sistema de Seleção Unificado 

(SISU)11. Trata-se de um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, por 

meio do qual são selecionados, com base nos resultados obtidos no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), candidatos a vagas em cursos de graduação disponibilizadas pelas 

instituições públicas participantes. Espera-se que, com esse sistema, haja nas 

universidades públicas uma maior diversidade socioeconômica e cultural de estudantes, 

principalmente oriundos da escola pública. Pensando nisso, a partir de 2013, o sistema 

                                                           
11

  MEC, Portaria Normativa n.º 02, de 26 de janeiro de 2010. 
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passou a viabilizar o ingresso ao ensino superior por meio da “Lei de Cotas” (Lei n.º 12.711, 

de 29/08/2012), que prevê 50% das vagas reservadas para estudantes com renda familiar 

de até 1,5 salários mínimos que fizeram o ensino médio em escolas públicas, auto 

declarados negros, pardos ou indígenas. 

A partir daí, a discussão sobre o ensino superior não se restringiu apenas ao 

ingresso, ampliando-se para questões relacionadas à permanência dos estudantes (pobres) 

nos cursos de graduação presenciais, tendo em vista a necessidade de provimento de suas 

condições materiais e imateriais, por meio da assistência estudantil. Assim, se as ações da 

assistência estudantil já permeavam as instituições educacionais na década de 1930, 

vinculando-se à agenda de lutas do “Movimento de Reforma Universitária” da segunda 

metade do século XX (NASCIMENTO, 2014), em 2010 recebe status de uma política de 

Estado, mediante o Decreto n.º 7.234, que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES)12. 

A questão é saber quem tem acesso à educação superior, como se dá este 

acesso e de que educação superior se trata, ou seja, em que tipos de instituição a educação 

se desenvolve, qual a qualidade do ensino, que condições e relações de trabalho são 

oferecidas aos docentes, que condições de permanência são oferecidas aos alunos, entre 

outros aspectos que merecem ser analisados, para além da expansão quantitativa.  

De acordo com Silva e Veloso (2013, p. 730-731), o acesso à educação superior 

compreende não apenas o ingresso, que tem como principais indicadores a oferta de vagas 

e o formato do processo seletivo, mas também a permanência, a qual pressupõe programas 

de fixação do estudante, e a qualidade da formação, remetendo-se esta última a “bases 

materiais e subjetivas que favoreçam a apropriação do conhecimento crítico e a formação 

de sujeitos-protagonistas no processo educacional”. Nesse sentido, a dimensão da 

qualidade está associada, entre outros aspectos, à organização acadêmica, à formação e 

titulação do corpo docente, à participação dos discentes e docentes nas decisões, à escolha 

do curso, à avaliação institucional, à produção da pesquisa e à autonomia político-

pedagógica e financeira. 

Com base em dados apontados pelos últimos Censos de Educação no Brasil, 

Lima (2013, p. 25) assinala que, do ponto de vista político-pedagógico, há uma redução 

significativa do número de universidades públicas – caracterizadas pela indissociabilidade 

                                                           
12

  Primeiramente, em 2007, foi aprovado como Portaria do Ministério da Educação (n.º 39, de 

12/12/2007), instituindo o Plano Nacional de Assistência Estudantil. 
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entre ensino, pesquisa e extensão –, ao passo que cresce o número de centros 

universitários e faculdades isoladas. Do ponto de vista do financiamento, a tendência é a 

privatização, seja pelo aumento das instituições privadas, com incentivos fiscais para os 

empresários do ramo educacional, seja pela privatização interna das instituições públicas, 

com a venda, em seu interior, de “serviços educacionais”, tais como cursos de pós-

graduação lato sensu e mestrados profissionalizantes. Do ponto de vista das relações de  

trabalho, tem-se a intensificação e precarização do trabalho docente, dados o sistema de 

remuneração hora/aula, a ampliação do número de turmas e do número de alunos por 

turma, e o produtivismo acadêmico imposto ao professor, que, em busca de captar recursos 

públicos e privados para desenvolver seus projetos, é colocado na condição de “empresário 

de si mesmo”.  

Como se pode observar, diante das exigências do mundo do trabalho, docentes 

e discentes são incentivados ao empreendedorismo e à competitividade, enquanto as 

instituições de ensino superior são transformadas em espaços por excelência de reprodução 

da lógica do capital, em vez de espaços de reflexão crítica acerca da realidade, cujas 

determinações acabam impondo-se sobre todos. 

Nesse contexto, em que a educação é compreendida como negócio/mercadoria, 

e não como bem público, a qualidade está determinada por significados meramente 

instrumentais, voltados aos interesses capitalistas. Em verdade, “a qualidade deve ser para 

todos e ser imprescindível à construção de sujeitos sociais, e não somente para parcela 

privilegiada da sociedade e para o fortalecimento do individualismo”, como ressalta Sobrinho 

(2010, p. 1225). O autor esclarece que a “democratização” da educação superior não se 

limita à criação de mais vagas, à expansão das matrículas e à inclusão social de jovens 

tradicionalmente desassistidos em razão de fatores econômicos, étnico-raciais, entre outros; 

abrange, principalmente, a garantia de condições adequadas de permanência sustentável.   

É, neste âmbito, complexo e contraditório, que a assistência estudantil passa a 

ter lugar de destaque nas discussões sobre o acesso e permanência dos estudantes na 

educação superior pública e gratuita no Brasil. Para Sobrinho (2010, p. 1244), “cerca de 

25% dos jovens das classes mais pobres não conseguiriam frequentar um curso superior, 

mesmo que esse fosse gratuito”. Ou seja, se, por um lado, a educação se torna uma 

mercadoria na sociedade capitalista; por outro, somente o acesso à educação pública e 

gratuita não é suficiente, dadas as condições econômicas em que vive a maioria da 

população brasileira. 
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Infere-se que as ações de assistência estudantil do PNAES, executadas no 

âmbito do Ministério da Educação, envolvem as áreas de: 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. 

  Para Cislaghi e Silva (2011, p. 508): 

 
[...] a luta pela ampliação da educação pública em todos os níveis está associada à 
luta por medidas que garantam a permanência dos estudantes, desde o transporte, 
a alimentação e a moradia até suporte acadêmico, bibliotecas e laboratórios de 
informática. Independente de alguns avanços terem sido conquistados na ampliação 
de garantias materiais objetivas em algumas universidades e para alguns 
estudantes, não se pode perder de vista a perspectiva da universalidade no 
compromisso da assistência estudantil como direito, a partir de equipamentos 
coletivos com a participação democrática dos estudantes na gestão, garantindo a 
autonomia universitária na utilização dos recursos e recursos suficientes para as 
necessidades locais. Abrir mão disso é cair no canto da sereia do neoliberalismo, o 
que estrategicamente enfraquece a perspectiva de direito à educação e fortalece o 
discurso privatizante dos opositores da universidade pública. 
 

Compreende-se que todos os cidadãos têm o direito de participar dos espaços e 

processos educativos, para tanto, as políticas educacionais brasileiras devem ser 

planejadas e executadas com o objetivo de favorecer o pleno acesso e condições de 

equidade, respondendo, assim, às demandas dos sujeitos sociais.  

Cabe, portanto, o aprofundamento e debate acerca da assistência estudantil, 

questionando se esta política: a) tem favorecido a democratização do ensino superior 

público e gratuito; b) tem garantido aos estudantes das camadas sociais de baixa renda 

realizar e concluir uma educação de nível superior com qualidade e êxito, tornando-se um 

fator decisivo para a inserção no mercado de trabalho.  

As condições de ingresso e de permanência do jovem na educação superior, 

bem como sua inserção no mercado de trabalho no Brasil, tornaram-se grandes desafios no 

contexto em que a inclusão social é compreendida como uma “possibilidade”, e não como 

“efetividade”.  A educação do sujeito desvinculada da compreensão do desenvolvimento de 

um cidadão de direitos tem demarcado, assim, a responsabilidade do indivíduo sobre sua 

inserção social, educacional e laboral na sociedade. 

A democratização do acesso à educação superior trouxe consigo o desafio da 

evasão escolar, proveniente de diversas causas, que se vinculam não apenas ao cotidiano 

do ambiente educativo, mas também às relações que o estudante mantém com sua família 

e demais sujeitos sociais, e às políticas governamentais. A realidade brasileira revela que: 
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[...] Hoje o que se tem é uma perversa diferenciação entre jovens que podem 
combinar trabalhos criativos e educação de qualidade, e outros que, quando têm 
emprego e tentam perseguir alguma escolarização, têm que se engajar em trabalhos 
exaustivos que tolhem a possibilidade de dedicação a estudos mais reflexivos e 
críticos. A ênfase na equação estudo e trabalho não desconsidera que juventude é 
tempo de formação educacional, cultural, e que, portanto, tempo de lazer e 
divertimento também deve ser garantido como direito. (NOVAES et al., 2006, p. 27-
28). 
 

Oliveira e Sousa (2013, p. 99) também contribuem para a análise sobre o papel da 

eduação, ao discorrerem que: 

 
Ante a conjuntura atual, a própria educação, que deveria ser um elemento vital de 
estabelecimento de relações solidárias, socialização e elaboração de identidades e 
emancipação humana, passa a ser compreendida como um instrumento de 
formação de pessoas para disputarem uma posição no mercado de trabalho. 

 

A acirrada disputa por vagas no “novo (e precário) mundo do trabalho” (ALVES, 2005) 

advém da crise do sistema do capital, trazendo consigo o fenômeno do desemprego 

estrutural, que afeta drasticamente a população jovem, visto que a condição competitiva 

deste segmento social é inferior a dos adultos, situação que favorece sua inserção laboral 

precária, destituída, muitas vezes, de direitos trabalhistas. 

Logo, faz-se urgente a compreensão de que as políticas de acesso à educação 

superior devem articular-se, também, às políticas afirmativas e de permanência na 

educação básica, garantindo que os segmentos menos favorecidos da sociedade possam 

realizar e concluir sua formação profissional com êxito e com qualidade, como fator efetivo e 

decisivo na inserção no mundo do trabalho e no exercício de sua cidadania. 

Independentemente dos avanços conquistados com a ampliação de garantias materiais em 

algumas instituições de ensino superior para um determinado número de estudantes, não se 

pode perder de vista a perspectiva da universalidade quando se persegue a assistência 

estudantil como política pública de direito.  

Percebe-se, assim, que, apesar de algumas universidades federais públicas já 

desenvolverem, há um certo tempo, ações pontuais e focalizadas de assistência estudantil 

(sobretudo, circunscritas ao provimento de restaurantes universitários e moradia estudantil), 

somente com a aprovação do PNAES, em 2010, esta política passou a ser considerada 

como direito social e, portanto, objeto de orçamento específico e de serviço obrigatório das 

instituições federais de ensino superior.  

Para Coelho (2012), a política de assistência estudantil é um difícil objeto de pesquisa, 

dada a ausência de sistematização unificada de dados e a sua trajetória histórica, permeada 
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de informações esparsas e sem legislação específica. Ou seja, com apenas cinco anos 

efetivos de existência legal, é preciso que as investigações acadêmicas se voltem tanto para 

as análises das potencialidades e limites da assistência estudantil no processo de 

“democratização” do ensino superior, como para seus impactos na inserção dos estudantes 

egressos dos cursos de graduação no mercado de trabalho e, ainda, para os desafios que 

enfrenta em relação à promoção da igualdade de oportunidades. 

 

Considerações Finais 

 

O objetivo principal deste artigo foi o de problematizar a relação entre educação-

mercadoria versus educação-direito social, ressaltando que, enquanto a expansão da 

educação superior no Brasil tem perseguindo as vias do mercado, o acesso às instituições 

públicas de ensino superior ainda enfrenta grandes desafios, entre os quais se destaca a 

permanência dos estudantes nos cursos de graduação, tendo em vista as dificuldades 

socioeconômicas que atingem a maioria da população brasileira, especialmente os jovens.  

Tais desafios, por sua vez, não se deram por vencidos com a aprovação da 

Política Nacional da Assistência Estudantil em 2010, o que vem demandando dos grupos de 

pesquisas científicas esforços de análise acerca dos limites e possibilidades dessa política 

no sentido de buscar a efetividade social do ensino superior público, gratuito e de qualidade 

na vida dos estudantes.  

Para Nascimento (2014), o que vem se desenvolvendo no Brasil é uma 

“assistência estudantil consentida”, que modificou substancialmente o projeto de assistência 

estudantil historicamente defendido pelos movimentos sociais da educação em um contexto 

contrarreformista das universidades públicas. Como enfatiza a autora, “A lógica do 

atendimento a um maior número de estudantes em um tempo menor e com orçamento 

reduzido intensifica, na realidade das IFES, as tendências de bolsificação da assistência 

estudantil” (NASCIMENTO, 2014, p. 97).  

Ao contrário do que apregoou o Programa de Reestruturação das Universidades 

Federais (REUNI), a infraestrutura das universidades, a contratação de recursos humanos 

(técnicos administrativos e docentes) e a adoção efetiva das ações de assistência estudantil 

não tiveram o mesmo ritmo de expansão das políticas de ingresso no ensino superior 

público (COELHO, 2012). Assim, a lógica produtivista, seletiva e focalista das políticas 

públicas em geral tem também direcionado as ações da assistência estudantil, por meio da 
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priorização de indicadores quantitativos e de critérios mercadológicos de custo-benefício 

(NASCIMENTO, 2014). 

No entanto, para além dessas indicações de análise, cabe-nos investigar as 

lacunas dessa política, isto é, analisar os aspectos que, de fato, têm contribuído para a vida 

educacional e laboral dos jovens egressos, e identificar seus impactos organizacionais e de 

gestão, promovendo um debate crítico-científico sobre os desafios da assistência estudantil 

como direito social e sua efetividade como política pública. 
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