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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo delimitar o espaço da política de 
Assistência Estudantil, propondo-se a discutir a realidade do 
acesso e permanência no ensino superior na atualidade, 
enfatizando a relevância do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil como estratégia pública de enfrentamento às 
desigualdades sociais. Aborda-se, ainda, a política de 
expansão e problematizam-se os decorrentes impactos no 
redimensionamento do acesso a educação pública federal. 
Tem-se o intuito de demarcar sua relevância como avanço 
significativo na formalização desta política pelo Estado, no 
caminho de seu fortalecimento como estratégia pública de 
democratização das universidades e de enfrentamento às 
desigualdades sociais no Brasil.  
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Assistência Estudantil. 
Políticas para a educação superior. 

 
ABSTRACT 
 
This article aims to define the space of the Student Assistance 
policy, proposing to discuss the reality of access and retention 
in higher education today, emphasizing the relevance of the 
National Student Assistance Program as a public strategy to 
confront social inequalities. It approaches also the policy of 
expansion and problematize them resulting impacts on resizing 
access to federal public education. It has been the intention of 
marking his relevance as a significant advance in the 
formalization of this policy by the State, on the way to 
strengthen it as a public strategy of democratization of 
universities and coping social inequalities in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a política de Assistência Estudantil em 

curso na atualidade, adotando como referência a aprovação do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil em 2010. Desta forma, a seção inicial deste estudo intenciona 

delimitar o espaço e o lugar desta política, inserida no contexto das transformações 

conjunturais, políticas e econômicas ocorridas nos últimos anos em cenário nacional, que 

reconfiguram e redefinem a realidade do acesso e permanência no ensino superior no país. 

De forma mais detalhada, este texto parte da caracterização e problematização do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil, das suas proposições e objetivos e do modo 

como suas ações vêm se desenvolvendo na realidade das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), com o intuito de demarcar sua relevância como avanço significativo na 

formalização desta política pelo Estado, no caminho de sua afirmação e fortalecimento como 

estratégia pública de democratização das universidades e de enfrentamento às 

desigualdades sociais no Brasil.  

Posteriormente, a segunda seção deste trabalho dedica-se a abordar a política 

de expansão e as transformações no ensino superior com centralidade a partir do governo 

Lula da Silva (2003 – 2010), para analisar de que forma essas estratégias refletem na 

formulação e no desenvolvimento das políticas para educação superior. Nas palavras finais 

apresenta-se a análise do contexto atual e são levantados questionamentos no sentido de 

propor uma reflexão crítica dos limites e desafios das políticas públicas para a educação 

superior em curso na atualidade. 

 

 

2 O PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E A PRETENSA 

INCLUSÃO SOCIAL PELA VIA DA EDUCAÇÃO 

 

 A construção das políticas públicas voltadas para o acesso à educação, no 

Brasil, traduz-se num caminho marcado por desafios, contradições, possibilidades e 

proposições, pertinentes ao movimento constante da sociedade contemporânea. Repensar 

a educação em seu sentido mais amplo e democrático, exige pensar no conjunto de 

estratégias que possibilitem a ampliação do acesso e da permanência. Concebê-la como 

objeto de reflexão implica, necessariamente, em considerar a política de Assistência 

Estudantil, no âmbito da política de educação superior, como um instrumento fundamental 



 

 

 
                  

na garantia de direitos sociais, atuante no sentido de criar e assegurar condições de 

permanência aos estudantes de baixa renda ingressantes no ensino superior público. 

 O acesso à educação pública como direito de caráter universal está 

preconizado na Constituição Federal de 1988, que o coloca como dever do Estado e da 

família (Art. nº. 205) e tem como pressuposto a igualdade de condições na permanência na 

escola (Art. nº. 206). Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, reforça em seu conteúdo o mesmo princípio de igualdade de 

condições de acesso e permanência como fundamento.  

 A educação constitui-se, também, numa das afirmações fundamentais dos 

Direitos Humanos, declarados como universais, indivisíveis e destinados a garantir a 

dignidade humana. São afirmações da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), 

artigo XXVI, no que se refere à Educação: 

 
 

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo  menos nos graus elementares e 
fundamentais. A instrução  elementar será obrigatória. A 
instrução técnico profissional será acessível a todos, bem como 
a instrução superior, esta baseada no mérito. 
 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas 
as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

 

 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrado a seus filhos. (ONU, Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 1948). 

 

 
 

 Considera-se que o direito à educação deve ter sua concretização 

assegurada pelo Estado como seu dever e responsabilidade, materializado por meio da 

formulação de políticas públicas inclusivas, transversais e eficazes, que não se limitem a 

oportunizar o acesso, mas que representem, efetivamente, possibilidades concretas de 

permanência e aproveitamento nos diferentes níveis de ensino, oferecendo condições de 

transposição das barreiras que ocasionam os índices de evasão e retenção dos estudantes 

no ensino básico e superior. 

No campo das oportunidades de acesso ao ensino superior, o Brasil vive uma 

realidade contraditória. Ainda que, no período de 2003 a 2012, tenha dobrado o número de 

estudantes matriculados em instituições de nível superior, o contingente atual de 6,3 milhões 

de jovens com idades entre 18 e 24 anos vinculados ao ensino superior representa, apenas, 



 

 

 
                  

15% da população (ANDIFES, 2012), número aquém dos 30% estabelecidos como meta no 

Plano Nacional da Educação (PNE) para o decênio 2001–2010. O PNE teve sua criação 

estabelecida na Constituição Federal de 1988, foi aprovado pela Lei nº 10.172 de 09 de 

janeiro de 2001 e prevê as seguintes ações relacionadas à Assistência Estudantil, ainda que 

numa perspectiva de condicionalidade e meritocracia:   

 

33. Estimular as instituições de ensino a identificar, na educação básica, 
estudantes com altas habilidades intelectuais, nos estratos de renda mais 
baixa, com vistas a oferecer bolsas de estudo e apoio ao prosseguimento dos 
estudos. 
 
34. Estimular a adoção, pelas instituições públicas, de programas de 
assistência Estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados a apoiar 
os estudantes carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico. 
(BRASIL, PNE, 2001). 

 

 
O momento atual reflete um paradoxo no campo do acesso à educação superior 

dado que: 1) enquanto por um lado, observa-se o aumento expressivo e intenso de vagas e 

matrículas em Instituições de Ensino Superior (IES) de caráter privado, pela via do fomento 

indiscriminado à cessão de financiamento a estudantes de ensino superior não gratuito 

(FIES), do aumento substantivo de oferta de vagas nos cursos de Educação à Distância 

(EAD) e da concessão de bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas 

através do Programa Universidade para Todos (PROUNI); 2) por outro lado, se presencia o 

incremento de mecanismos que propõem a democratização do acesso ao ensino superior 

público, como o ingresso através do SISU (Sistema de Seleção Unificada), a ainda recente 

aprovação da política de Ações Afirmativas, para ingresso nas IFES, bem como a aprovação 

do Plano Nacional de Assistência Estudantil, em 2007, que apontou a necessidade de se 

criarem mecanismos de inclusão através da Assistência Estudantil. 

Segundo dados do IPEA (2013), que corroboram a realidade paradoxal acima 

mencionada, a proporção de matrículas nas IES é de 72,2%, contra 16,8% de matrículas 

realizadas nas IFES. Os dados demonstram, ainda, no que se refere às taxas de 

crescimento de vagas ofertadas, no período de 2007-2011, que 74,2% delas encontram-se 

no setor privado, enquanto 10% estão no ensino público. Sobre a taxa de aumento de 

matrículas os índices são de 50,6%, contra 14,1%, respectivamente.  

Tais dados revelam uma expansão intensa e acelerada do ensino superior 

privado, e acabam por validar a concepção de uma política educacional privatista, pautada 

na inserção do ensino superior no paradigma empresarial e no enxugamento do setor 

público, aproveitando-se assim, do potencial de exploração e lucratividade gerado pelos 



 

 

 
                  

serviços educacionais, na lógica da ampliação e reprodução do capital, o que acaba por 

tornar direitos sociais, também, produtos mercantilizáveis. 

A busca pela diminuição das desigualdades socioeconômicas é um imperativo 

no processo de democratização da universidade e de toda sociedade brasileira. Contudo, 

esse processo de democratização deve ir além do acesso às IFES públicas e gratuitas, há 

necessidade em criar mecanismos que garantam a permanência dos que nela ingressam, 

reduzindo os efeitos das desigualdades apresentados por um conjunto de estudantes, 

provenientes de segmentos sociais cada vez mais pauperizados e excluídos social e 

economicamente. 

É nesse sentido que a política de Assistência Estudantil afirma sua importância e 

apresenta-se como um marco histórico (VASCONCELOS, 2010, p. 614) enquanto direito 

social voltado para promover a equalização de oportunidades aos estudantes do ensino 

superior público. 

Compreende-se que as atuais estratégias representam, efetivamente, avanços 

significativos no caminho de dirimir desigualdades históricas e equalizar oportunidades de 

entrada nas universidades públicas brasileiras, mas, estas supõem, claramente, uma política 

de Assistência Estudantil sólida e bem estruturada, capaz de atender, de fato, a demanda 

crescente que se apresenta.  

Desse modo, a política de Assistência Estudantil é compreendida aqui como 

direito social e em processo recente de constituição, expansão e afirmação como política 

pública no Brasil, insere-se no campo temático das políticas públicas voltadas para 

educação, desenvolvendo-se no sentido de promover medidas que visam apoiar a 

democratização do acesso ao ensino superior público, numa perspectiva de equalização das 

oportunidades de ingresso ao sistema educacional brasileiro e efetivação da garantia de 

direitos, a partir das quais possam ser viabilizadas condições de permanência aos 

estudantes de baixa renda ingressantes na universidade. Nessa direção,  

 

A assistência estudantil, enquanto mecanismo de direito social, tem como 
finalidade prover os recursos necessários para transposição dos obstáculos e 
superação dos impedimentos ao bom desempenho acadêmico, permitindo 
que o estudante desenvolva-se perfeitamente bem durante a graduação e 
tenha um bom desempenho curricular, minimizando, dessa forma, o 
percentual de trancamento de matrícula e abandono. (VASCONCELOS, 
2009). 

 
 

 Pode-se inferir que a Assistência Estudantil entra definitivamente na agenda 

pública como política de governo a partir da instituição do Plano Nacional de Assistência 



 

 

 
                  

Estudantil, em 12 de dezembro de 2007, através da Portaria Normativa nº. 39, do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC).  

As análises presentes neste estudo pautam-se na compreensão da universidade 

como expressão da sociedade brasileira, coexistindo neste espaço, também, as 

contradições nela existentes. Toma-se como premissa de que a função e papel social da 

universidade pública sejam de produzir, sistematizar e socializar conhecimentos, formando 

cidadãos capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Tal princípio norteia, expressamente, as intenções do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil. 

Este documento foi elaborado a partir das discussões e demandas elencadas 

pelo Fórum Nacional de Pró Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(FONAPRACE), órgão assessor da ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições de Ensino Superior), que por muitos anos promoveu o debate e explicitou em 

seus documentos próprios a necessidade de estabelecer políticas que viabilizem o acesso, 

a permanência e a conclusão de curso dos estudantes em condições de vulnerabilidade 

social (PNAES, 2007). Segundo o Plano, também, para que o estudante possa desenvolver-

se em sua plenitude acadêmica, se faz necessário associar a qualidade do ensino a uma 

política efetiva de investimento em assistência, a fim de atender as necessidades básicas 

dos estudantes ingressantes nas universidades. São concepções de consenso do Fórum, 

definidas em seus encontros nacionais, com o objetivo de discutir e fortalecer as ações de 

assistência desenvolvidas pelas IFES, 

 

A democratização do acesso implica na expansão da rede pública, bem como 
na abertura de cursos noturnos. A democratização da permanência implica 
na manutenção e expansão dos programas de assistência. (FONAPRACE, 
1993) 
 
 
As propostas dizem respeito a uma política que possa assegurar ao 
estudante sua permanência na Universidade e com isso, possibilitar melhor 
desempenho nas questões acadêmicas e, por conseguinte, melhor 
qualificação. (FONAPRACE, 1993) 

 
 
 

O PNAES constitui-se, então, na matriz diretiva que define ações de Assistência 

Estudantil que deverão ser executadas pelas IFES brasileiras. Este conjunto de iniciativas e 

estratégias foi construído, fundamentalmente, com base nas pesquisas sobre perfil 

socioeconômico do estudante de graduação das universidades federais, realizadas pelo 

FONAPRACE entre os anos de 1996/1997 e 2003/2004. As pesquisas empreendidas 

constataram uma realidade semelhante à do conjunto da população brasileira: 43% dos 



 

 

 
                  

estudantes pertenciam às categorias C, D e E – que compreendem estudantes provenientes 

de famílias, cujos chefes têm atividades ocupacionais que exigem pouca ou nenhuma 

escolaridade, cuja renda familiar média e é até um salário mínimo e meio (PNAES, 2007). 

Desse modo, o desempenho acadêmico só pode se expressar de forma desigual, uma vez 

que os estudantes, provenientes de segmentos sociais cada vez mais pauperizados, não 

dispõem de recursos para suprirem suas mais básicas necessidades, o que, somado a 

outros fatores determinantes (internos ou externos à Universidade), pode ocasionar a 

retenção e a evasão no ensino superior. O FONAPRACE reitera que as dificuldades 

socioeconômicas desta parcela de estudantes, são apontadas como uma das causas 

externas dos índices elevados de evasão e da retenção, por uma parcela de 14% dos 

estudantes.  

Na perspectiva de promover a democratização da universidade, atender as necessidades de 

grande parcela dos estudantes e reafirmar a necessidade de alocação na matriz 

orçamentária das IFES de recursos para viabilizar projetos e ações que oportunizem “a 

permanência no meio universitário em condições dignas e equânimes” (PNAES, 2007), o 

Plano prevê ações nas seguintes áreas: moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, 

inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico aos estudantes de baixa renda. 

   O Plano Nacional de Assistência Estudantil foi convertido em Programa Nacional de 

Assistência Estudantil, mantendo a mesma sigla, através do Decreto de Lei nº. 7.234, de 19 

de julho de 2010. O Decreto reafirma como objetivos centrais: 

 

I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 
superior pública federal; 

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. (PNAES, 
2010). 

 

 
Uma diferença significativa em relação à Portaria nº 39 do MEC, que instituiu o 

Plano, é que apesar de manter os critérios de seleção dos estudantes sob responsabilidade 

das IFES, o Decreto determina, de maneira mais detalhada, os estudantes que devem ser 

prioritariamente atendidos, como se observa em seu Artigo 5º: “Serão atendidos no âmbito 

do PNAES prioritariamente 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 ensino superior” (2010). 



 

 

 
                  

Mesmo o PNAES sendo um programa de âmbito nacional, as IFES possuem 

autonomia para utilizar e administrar os recursos, conforme suas demandas, 

particularidades locais e especificidades regionais. As ações estratégicas são formuladas e 

executadas pelas instituições de ensino, que são responsáveis por operacionalizar, 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa, além de estabelecer metodologia e 

critérios de seleção dos estudantes beneficiados.  

A efetivação do PNAES como programa, através do Decreto Presidencial nº 

7.234, e o aumento gradativo do investimento federal específico para esta política, 

contribuíram sobremaneira para o reposicionamento da Assistência Estudantil na estrutura 

organizacional das IFES brasileiras, bem como para sua afirmação como política de 

governo, a partir do momento em que apresenta dotação orçamentária específica e 

investimentos crescentes. Contudo, se faz necessário ressaltar que, apesar do aparente 

salto quantitativo de recursos financeiros ano a ano, a política de expansão de vagas nas 

universidades públicas, preconizada pelo Plano de Reestruturação das Universidades 

Federais (REUNI), tende a ampliar progressivamente o ingresso de estudantes nas IFES. 

Em outras palavras, apesar dos aumentos nominais de recursos, estes parecem não ser 

proporcionais à expansão acelerada de vagas. 

 

3 A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO A PARTIR DO GOVERNO LULA: 

DEMOCRATIZAÇÃO OU MASSIFICAÇÃO? 

 

O Brasil vive um período de reformas no que se refere ao ensino superior. As 

políticas públicas no âmbito educacional são, entre outros aspectos, uma das estratégias 

mais expressivas de intervenção do Governo Lula (2003-2010).  

 Talvez a que estratégia que materializa de forma mais evidente a política de 

expansão proposta a partir deste governo seja o Plano de Reestruturação das 

Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto Presidencial nº. 6.096, de 24 de 

abril de 2007. Esta ação é parte integrante do PNE 2001-2010, mencionado anteriormente, 

conjunto de estratégias que visam à melhoria das condições de educação pública e privada 

no Brasil. As ações do REUNI contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a 

ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de ações pedagógicas no combate à 

evasão, entre outras medidas, e apresentam como finalidade a diminuição das 

desigualdades sociais no país. Em seu artigo 2.º, o decreto indica a ampliação de políticas 

de inclusão e de assistência estudantil como uma de suas metas, articulando ações com o 

intento de garantir avanços no sistema universitário de ensino, reduzindo, assim, as taxas 



 

 

 
                  

de abandono e de retenção. O objetivo do REUNI, segundo o decreto, seria a criação de 

condições de ampliação de acesso e permanência no ensino superior “pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais” (REUNI, 2007). 

 Vale destacar, entre as metas que deveriam ter sido alcançadas até o ano de 2012, 

as seguintes: ampliar o acesso e permanência na educação superior, no nível de 

graduação, melhorar o aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes 

nas universidades federais, elevar a taxa média de conclusão dos cursos presenciais de 

graduação para 90%, alcançar a relação média de dezoito alunos de graduação por 

professor em cursos presenciais (18/1), criar cursos noturnos e de licenciatura como meio 

de formar professores aptos para lecionar na educação básica especialmente no período 

noturno, articular a pós graduação com a graduação e a educação superior com a educação 

básica, reduzir as taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de 

ingresso. 

 No que se refere à política de expansão relacionada com a centralidade assumida 

pela Assistência Estudantil, nesse contexto, o Relatório de Acompanhamento do REUNI, 

publicado pela ANDIFES em 2010, aponta que as diretrizes do programa somadas à 

implementação de ações afirmativas de naturezas distintas no cenário contemporâneo 

incorporam ao ensino superior do Brasil um contingente populacional pertencente às 

camadas de menor renda, o que exige das IFES a expansão e o aprimoramento de seus 

Programas de Assistência Estudantil. 

 Contudo, faz-se necessário ressaltar que, ainda que exista o a ampliação nominal de 

recursos financeiros, essa proposta de expansão não vem associada ao aumento 

proporcional de recursos humanos, seja no corpo de servidores técnico-administrativos e/ou 

no aumento correspondente de docentes nas IFES. Sobre esse aspecto, Cislagui e Silva 

(2012) reiteram que “o que o Reuni propõe, na prática, é uma redução proporcional do 

número de docentes nas universidades federais, bem como uma redução proporcional dos 

recursos de custeio, que se ampliam em, no máximo, 25%, em troca de uma duplicação das 

vagas, na maioria das universidades”. 

 No que diz respeito à taxa média de conclusão dos cursos de graduação ser elevada 

para 90%, que é a meta global nº proposta nas Diretrizes do REUNI, pode-se compreender 

que esta diretriz se refere “não diretamente às taxas de sucesso, mas em que medida a 

universidade é eficiente na ocupação de vagas ociosas decorrentes do abandono dos 

cursos” (CISLAGUI : SILVA, p. 499), uma vez que as diretrizes do REUNI estão diretamente 



 

 

 
                  

ligadas à uma proposta de maior mobilidade estudantil, através de transferências entre 

universidades e flexibilização dos currículos.  

 Boschetti (2008) reforça a crítica a essa perspectiva de expansão, que caracterizaria, 

na verdade, a “massificação” do sistema, despreocupada com a garantia de princípios 

pedagógicos básicos, condições de infra-estrutura e quantidade de professores suficientes, 

 

Trata-se de uma perspectiva que restringe o sentido de espaço e de 
produção autônoma de pesquisa e produção de conhecimento e amplia o 
sentido de usina de produção. Não se observa no Reuni uma preocupação 
em definir parâmetros para a garantia de um padrão de qualidade técnica, 
ética e social na formação. As medidas se voltam exclusivamente, para 
responder às exigências do capital financeiro com expansão quantitativa e 
submissão a demanda do mercado. (BOSCHETTI, 2008) 
 

 

Diante desta perspectiva, é possível afirmar, portanto, que: 

  
Esse acesso massificado, todavia, significa uma redução da qualidade 
defendida pelos movimentos sociais e inscrita na Constituição de 1988, que é 
calcada na indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (CISLAGUI : 
SILVA, 2012) 

 
 

Neste processo de reforma na educação superior, não se pode desconsiderar que, 

apesar do foco da expansão estrutural e quantitativa proposta pelo REUNI nas instituições 

públicas de ensino, ainda há o financiamento público para as instituições privadas, que tem 

aumentado expressivamente a partir deste governo, a exemplo do Programa Universidade 

para Todos (PROUNI) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que foi 

redimensionado. 

O PROUNI vem se constituindo como uma política que alcança números expressivos 

em relação à quantidade de estudantes matriculados no ensino privado através da 

distribuição de bolsas (integrais ou parciais). No que se refere ao ensino superior, a 

expansão da rede pública federal e das vagas em instituições privadas se deu justamente 

com a adoção do REUNI e do PROUNI. Destaca-se também, a aprovação do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio) como modalidade única de ingresso às IFES, através da 

Portaria Normativa nº 2, que instituiu o Sistema de Seleção Unificada (SISU). O SISU 

consiste num sistema totalmente informatizado, no qual as instituições de ensino selecionam 

seus estudantes em fase única, o que ampliou as possibilidades de mobilidade para 

inscrição nos cursos de graduação das instituições, entre os estados da federação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

 
                  

 

 Diante desse contexto, de aumento expressivo do número de vagas no ensino 

superior público federal, algumas questões podem ser levantadas para uma compreensão 

crítica dos limites e o alcance das políticas implementadas a partir do governo Lula: quais 

desafios são colocados às universidades nesse processo? Como qualidade acadêmica e a 

igualdade de oportunidades podem ser pensadas nesse cenário? Em que medida estas 

políticas públicas promoveram a democratização do acesso ao ensino superior? 

 Nesse cenário, a análise das políticas públicas para o ensino superior no Governo 

Lula permite afirmar que o crescimento do acesso impõe desafios qualitativos às instituições 

de ensino superior. Cabe, na medida em que diferentes políticas foram criadas e 

desenvolvidas, repensar em estratégias efetivas de inclusão e permanência, que devem 

estar preparadas para contemplar os segmentos da sociedade historicamente excluídos do 

ensino superior, como, por exemplo, as classes populares, os indígenas e os afro-

descendentes. 

Dessa forma, é necessário ressaltar a complexidade desse processo. O governo 

federal, portanto, a esfera pública, expande a rede de ensino superior de forma pública, 

buscando o que seria a massificação do sistema. Somado a isso, busca preencher vagas 

ociosas nas instituições privadas de ensino, fato que segundo algumas interpretações, 

tende, cada vez mais, a gerenciar o público de maneira privada. Nesse ponto, o REUNI 

seria o grande exemplo, pois, segundo os seus críticos, em busca de indicadores (a 

dimensão quantitativa) o governo amplia sobremaneira as vagas nas universidades, sem, 

contudo, privilegiar a excelência de sua formação – o que seria a dimensão qualitativa. 

Nesse sentido, 

 

No período 1995-2006, o número de estudantes de graduação cresceu 65%, 
os de mestrado 170% e os de doutorado 280%, enquanto o número de 
professores aumentou somente 20%. Como as metas do Reuni foram 
estabelecidas a partir dessa expansão anterior, não surpreende, pois, que, 
com o Reuni, o custo aluno deverá ser reduzido de R$ 9,7 mil (conforme 
estudo do Tribunal de Contas da União) para R$ 5 mil, redução na ordem de 
50%, que, na Europa, aconteceu em duas décadas e se deu a partir de um 
per capita muito maior e em instituições com infraestrutura consideravelmente 
superior, mas que, ainda assim, deflagrou importantes lutas estudantis e de 
professores em diversos países (LEHER, 2010). 

 

 A análise das políticas públicas para o ensino superior materializadas a partir do 

governo Lula permite afirmar que o número de estudantes que chegaram à universidade 

brasileira aumentou consideravelmente nos últimos anos, o que é importante ao se 

considerar um projeto consistente de desenvolvimento da nação. É necessário colocar em 



 

 

 
                  

posição de destaque, nesta conjuntura, a aprovação do Decreto de Lei nº 7.824, que 

garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 

38 institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia aos estudantes que cursaram 

integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino básico, avanço significativo 

para pensar a política de educação superior sob o paradigma da igualdade e mecanismo 

fundamental para dirimir as manifestações históricas das desigualdades sociais, ainda 

latentes nas universidades públicas. São afirmações do Decreto: 

Art. 2
o
  As instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação que 

ofertam vagas de educação superior reservarão, em cada concurso seletivo 
para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 
cinquenta por cento de suas vagas para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas, inclusive em cursos de 
educação profissional técnica, observadas as seguintes condições: 

I - no mínimo cinquenta por cento das vagas de que trata o caput serão 
reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro 
e cinco décimos salário-mínimo per capita; e 

II - proporção de vagas no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na 
população da unidade da Federação do local de oferta de vagas da 
instituição, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que será reservada, por curso e 
turno, aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. (BRASIL, 2012) 

 

 Contudo, ainda não é possível apontar esse processo como um movimento de 

democratização ou massificação do ensino superior público brasileiro. Sem um conjunto de 

outras políticas sociais, destaca-se aqui a política de Assistência Estudantil, que promovam 

condições igualitárias de acesso e permanência dos estudantes em situação de baixa renda, 

corre-se o risco de somente reproduzir no âmbito do ensino superior as desigualdades 

sociais observadas na sociedade brasileira. 
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