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RESUMO 
 
Este trabalho evidencia os desafios postos à Política de 
Assistência Estudantil no universo das políticas públicas 
sociais para a educação superior, compreendendo o 
entendimento do cenário recrudescente por qual passam 
as políticas públicas de educação na atual crise do 
capital, essencial para a análise deste objeto. A 
perspectiva deste ensaio é de situar a trajetória da 
política de assistência estudantil, utilizando como 
arcabouço legal as legislações que a regulamentam, 
analisando na atualidade quais papéis a Assistência 
Estudantil tem assumido. Este estudo aponta que o 
cenário de desmonte das políticas públicas sociais 
assinala à política neoliberal de ataque aos direitos 
sociais. 
 
Palavras-chave: Assistência Estudantil. Políticas 
públicas sociais. 
 
ABSTRACT 
 
This work highlights the challenges posed to Student 
Assistance Policy in the universe of social policies for 
higher education, including the understanding of 
recrudescent scenario by which pass the public education 
policies in the current crisis of capital, essential for the 
analysis of this object. The prospect of this essay is to 
situate the trajectory of student assistance policy, using 
as a legal framework laws that regulate, analyzing today 
which roles the Student Assistance has taken. This study 
shows that the dismantling scenario of social policies 
points to the neoliberal policy of attack on social rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

As políticas públicas sociais de acesso e permanência da educação 

superior são matéria relativamente recente na agenda de políticas públicas no Brasil. 

Embora haja estudos que apontem a existências de restaurantes, casas de apoio e 

demais equipamentos desde a fundação das primeiras universidades, é somente com 

a Constituição Federal em 1988, e demais legislações que se seguiram – Lei de 

Diretrizes e Bases em 1996, e o Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES, instituído pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria Normativa nº 

39/2007, sendo esta ratificada em 2010 - que a intervenção estatal em ações de 

promoção do acesso e permanência ao ensino superior passa a acontecer de forma 

sistemática nas Instituições de Ensino Superior – IES. 

De acordo com o Art. 1o   do Decreto nº 7.234, de  19  de julho de 2010, “o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, executado no âmbito do 

Ministério da Educação, tem como finalidade ampliar as condições de permanência 

dos jovens na educação superior pública federal”. 

Assim a Assistência Estudantil realiza atividades que possibilitem a 

permanência do aluno na universidade com qualidade, contribuindo para que este 

goze das condições necessárias de vida, viabilizando sua participação nas diversas 

experiências acadêmicas. 

Observa-se um esforço de sistematização e operacionalização das ações 

de assistência estudantil dentro das Instituições de Ensino Superior – IES. Contudo, 

muitos são os desafios e intrigantes são as contraditoriedades da política de 

assistência estudantil nas IES na atual conjuntura de desmonte das políticas públicas 

sociais no marco do contexto neoliberal. 

A expansão do ensino superior, as políticas afirmativas, os programas de 

assistência estudantil, a destinação orçamentária ocorrem não sem o tensionamento 

que é próprio do cenário político-econômico no qual nos situamos. As políticas de 

assistência estudantil sofrem os rebatimentos de um cenário adverso e contraditório, 

onde as políticas sociais se deparam com a conjuntura de focalização e privatização 

dos serviços públicos. 

É no cotidiano das instituições de educação superior que se vê emergir as 

fragilidades da assistência estudantil enquanto política de direito. Os critérios de 

elegebilidade apontados nas legislações, os requisitos exigidos aos alunos, a 



 

 

                  

insuficiência dos recursos destinados à assistência estudantil, dentre outros desafios 

avoluman-se e tornam-se necessários no debate sobre as políticas públicas sociais, 

na perspectiva de sua universalização. 

 

 

2.  POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL: UM ELEMENTO CONTRADITÓRIO 

 

 

Colocar em debate a educação e a assistência estudantil, objetivando uma 

análise articulada ao movimento da realidade, na perspectiva do materialismo 

histórico, perpassa pela compreensão das correlações de forças existente entre as 

classes sociais e seus projetos societários.  

Como esclarece Mészáros (2008, p. 43) “as determinações gerais do 

capital afetam profundamente cada âmbito particular com alguma influência na 

educação, e de forma nenhuma apenas as instituições formais”. Ora, é, portanto, 

atentos a isto, que não podemos prescindir da análise sócio-histórica sobre as 

políticas sociais enquanto espaço contraditório de luta de classes.  

O histórico da trajetória da política social no Brasil encarna diversas 

roupagens. As mudanças econômicas internacionais e políticas e as transformações 

por elas desencadeadas, influenciaram, em grande parte o tônus da política social 

brasileira. (PEREIRA, 2008).  

As singularidades da política social ao nosso modo devem à dependência 

econômica e política da sociedade brasileira. Diferentemente dos países ricos, o Brasil 

sempre esteve sob o jugo das grandes potencias mundiais, estando a eles atrelado, 

político, econômico e culturalmente.  

Como afirma Pereira (2008, p. 125) 
 

 

(...) a proteção social no Brasil não se apoiou firmemente nas pilastras do 
pleno emprego, dos serviços sociais universais, nem armou até hoje, uma 
rede de proteção impeditiva da queda e da reprodução de estratos sociais 
majoritários da população na pobreza extrema. 

 
 

 
A experiência específica do caso brasileiro em matéria de política pública 

esteve condicionada aos ditames econômicos e políticos exteriores. Suas diversas 

fases demonstram uma sensível distorção no compreendimento de política pública. 



 

 

                  

Atualmente este quadro agrava-se com a internacionalização dos mercados e a 

entrada dos organismos internacionais de financiamento nas economias periféricas. 

Desde a década de 1990, o Estado brasileiro vivencia uma realidade de 

desmonte e reconfiguração visando sua adequação à lógica de mercado. (PEREIRA, 

2008). Hoje se tem um cenário cinzento em matéria de sistema de proteção social. A 

redução de investimentos públicos nas áreas de desenvolvimento social, o aumento 

da focalização e fragmentação das políticas, substancialmente tem garantido 

indivíduos cada vez mais marginalizados, gerando o empobrecimento das lutas 

populares. 

Como ilustra Santos (2008, p. 03) 

 

 

O maior êxito neoliberal parece ter se dado no campo da ideologia, tanto que 
este conseguiu ser implementado de forma hegemônica. De acordo com 
Borón o discurso ideológico deste projeto político baseia-se na „supremacia 
do privado‟ e na „satanização do público‟. Qualidade seria sinônimo de 
privado, enquanto que ineficiência e corrupção seriam intrínsecas ao que é 
público. É a partir desta ideologia que se vem diminuindo a capacidade do 
Estado de formular e executar políticas públicas.  

 

 

Aliada à política econômica cada vez mais excludente e mirrada nos 

campos sociais, tem-se atribuído posturas ideopolíticas que dão sustentabilidade ao 

neoliberalismo, uma vez que concerne à iniciativa privada o ideário de eficiência.  

Logo, o acesso aos serviços básicos de qualidade – saúde, educação, 

previdência, habitação – acabam atrelados à iniciativa pública, estando disponíveis 

unicamente para aos que por eles podem pagar. O usufruto dos serviços públicos é 

feito - quase que por obrigatoriedade, como a única alternativa - pelos indivíduos 

impossibilitados de pagar por serviços de melhor qualidade. 

Segundo Santos (2008, p. 03) “cada vez mais a idéia do cidadão é a de 

que somente aqueles que podem pagar têm acesso a serviços de qualidade, pois o 

setor público, ideologicamente, é cada vez mais associado à precariedade.”.  

 Para Sara Granemanh (2006, p. 20), os cidadãos brasileiros  

 

 

[...] não lograram fortuna diferenciada, uma vez que os preceitos do Estado-
minimo para o trabalho e agigantados para o capital (de que são exemplos, a 
política de juros, a contra-reforma previdenciária de 2003 e a obstinada 
ênfase nas políticas dos mínimos sociais) são cumpridas com especial afinco, 
o resultado é a atualização burocrática dos valores destinados ao 
financiamento das políticas sociais. [...] Estas se tornaram ainda mais 



 

 

                  

focalizadas por operarem na direção oposta do que estabeleceu a seguridade 
social e do direito à universalidade no acesso aos padrões de vida 
socialmente aceitáveis.  

 

 

O neoliberalismo inaugura o tripé “[...] privatização, focalização/seletividade 

e descentralização [...]” das políticas públicas (DRAIBE, 1993 apud PEREIRA, 2008, 

P. 155). Permite, de forma crescente a entrada de organismos privados na prestação 

de serviços públicos essenciais; negocia a entrega dos bens públicos ao grande 

capital através das privatizações e formula políticas cada vez mais focalizadas e 

fragmentadas, transformando-as em “[...] ações pontuais e compensatórias 

direcionadas para os efeitos mais perversos da crise [...]” contrariando o caráter 

universalizante das políticas públicas (PEREIRA, 2008, p. 156). 

O ideal neoliberal direciona o Estado para a formulação de políticas sociais 

privatizadas – com a participação de organismos privados na oferta, segregando os 

que podem e os que não podem pagar – focalizadas – focadas nas ações 

emergenciais voltadas para os pobres dentre os mais pobres – e descentralizadas – 

transferindo responsabilidades para outras esferas do poder público, ou para 

instituições privadas. (PEREIRA, 2008). 

A política de educação, logo, não está alheia aos rebatimentos da lógica 

neoliberal. Assim, realizada esta primeira discussão – que não se finda, nem esgota, 

mas apenas se estende a outras discussões - voltamos nossas atenções à Educação. 

Em uma sociedade onde tudo é mercadoria, educação também é produto. 

Assim observamos o crescimento acelerado e espantoso das instituições privadas de 

educação, especialmente as de nível superior, a formulação de políticas de incentivo 

ao financiamento de cursos superiores em instituições particulares (Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES) e aos programas de fomento 

à matrículas em faculdades privadas, por meio da concessão de bolsas de estudo 

(Programa Universidade para  Todos - PROUNI).  

Destaca-se ainda o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), que traz uma proposta controversa e 

duvidosa sobre a real reestruturação que opera nas universidades públicas. 

 

 

É importante ressaltar que, ainda que nominalmente haja uma ampliação de 
recursos financeiros e concursos públicos, o que o Reuni propõe, na prática, 
é uma redução proporcional do número de docentes nas universidades 
federais, por meio da ampliação da relação professor/aluno para 1 para 18, 
bem como uma redução proporcional dos recursos de custeio, que se 



 

 

                  

ampliam em, no máximo, 25%, segundo o decreto, em troca de uma 
duplicação das vagas, na maioria da universidades (CISLAGHI, SILVA, 2012, 
p. 498) 

 

 
 

Vale levantar o questionamento se a ampliação das vagas nas 

universidades públicas como propõe o REUNI, vem acompanhada da ampliação nas 

condições de permanência dos alunos nos cursos superiores. 

A assistência estudantil é peça fundamental na possibilidade de oferecer 

condições de permanência dos alunos nas instituições de ensino superior. Contudo, 

muito embora a assistênica estudantil deva ser considerada estratégica no acesso à 

educação pública, portanto universal e dever do Estado; cai aqui em contradição 

quando no Programa Nacional de Assistênica Estudantil – PNAES são estabelecidos 

critérios de renda para que os alunos tenham direito a este direito. 

É, pois, justamente aí que se situam as políticas de assistência estudantil 

executadas no ensino superior. Neste terreno movediço e contraditório, que busca 

reconhecer direitos, mas que sofre os reflexos de uma política macroeconômica anti-

estatal e privatizadora - que acirra as condições de vida e de trabalho das populações 

- que as políticas públicas sociais necessitam equilibrar-se num constante movimento 

de avanços e retrocessos. 

No chão movediço da contemporaneidade, as políticas públicas sociais 

são um reflexo claro do tempo de desmantelamento e desqualificação da coisa 

pública. Assim ao passo que contraditória tem sido a política de educação, que diz 

democratizar acesso, mas opta por alijeirar a formação, privatizar o ensino superior, 

demonstrando quase nenhum zelo à qualidade da formação sempre mais 

profissionalizante e concantenada às exigências do mercado; contraditória também 

tem sido a política de assistência estudantil, que muito embora não tenha alçado 

legitimidade enquanto política, insistimos em assim denominá-la, por força de nossa 

compreensão que esta não deve ser menos que política pública social. 

 

 

3.  ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: UMA POLÍTICA EM CONSTRUÇÃO. 

 

 

Como já assinalado neste texto, o nasceudoro da política de assistência 

estudantil têm em sua gênese a prática de protoformas que ensaiavam algum tipo de 

amparo aos alunos dos cursos superiores já desde 1928, quando o Brasil não 



 

 

                  

dispunha de universidade em seu território, e a saída encontrada pelos filhos das elites 

para os estudos era se deslocar a outros países, como Portugal e França (ARAÚJO, 

2007 apud SILVEIRA, 2012). 

Fundações de casas de estudantes, restaurantes para alunos, ações que 

vieram ao longo dos anos se desenvolvendo pontualmente e de forma desarticulada, 

sem a concepção de direito social a lhes embasar. 

É com governo de Getúlio Vargas, que algumas indicações de ações mais 

estrutradas são propostas. A reforma do sistema de educação do país, em 1931, a 

denominada Reforma Moreira Campos – Decreto nº 19.85/1931 – que dispõe sobre o 

ensino superior no Brasil, a criação do Conselho Nacional de Educação – Decreto  nº 

19850/1931 – e o Estatuto da Organização das Universidades Brasileiras -Decreto nº 

19.851/1931, inicia-se a estruturação de um conjunto jurídico-legais de decretos que 

vão dando forma ao sistema de ensino no país (SILVEIRA, 2012). 

A partir daí a assistência estudantil inciou seu processo de construção e 

desenvolvimento contando nas Constituições de 1934, 1937 e 1946 com artigos que 

ora lhe tratavam como “ajuda aos necessitados”, ora como “assistência educacional”, 

mas sem, contudo, status de direito social de todo aluno (SILVEIRA, 2012). 

Conforme Silveira, em 1946, a educação passa a ser considerada direito 

de todos, e a assistência estudantil prevista, obrigatoriamente, em todos os sistemas 

de ensino, para os “necessitados” (2012, p. 53). 

É a Constituição de 1967 que aborda a educação como direito de todos, e 

prevê a igualdade de oportunidades.  

 

 

Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; 
assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da 
unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana;  
§ 2º - Cada sistema de ensino terá, obrigatoriamente, serviços de assistência 
educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência 
escolar (BRASIL, 1967). 

 

 

A Constituição 1988 é um dos principais marcos legais da Educação 

enquanto direito a partir da compreensão contemporânea dos direitos socias. E a partir 

daí a assistência estudantil de fato é abordada no texto legislativo com a Lei de 

Diretrizes e Bases – Lei nº 9.394/1996, onde em seu Art. 3º, regulamenta que “o 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola (...)” (BRASIL, 1996). 



 

 

                  

 

 
A igualdade de oportunidade constitui um princípio que, segundo seus 
ideológicos, tem como objetivo possibilitar a determinados segmentos que se 
encontram em situação de vulnerabilidade sociocultural, condições 
equivalentes àquelas que, supostamente, já transitam como sujeitos de 
direitos. Em tese, por esse princípio, os indivíduos devem partir de uma 
posição social igual para que consigam atingir seus objetivos pessoais, 
profissionais, enfim, para que possam, como iguais, se mover no cotidiano  
(SILVEIRA apud SANTOS, 2010, p. 186). 

 
  

E assim o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 

instituído pelo Decreto nº 7.234/2010, compreende a necessidade de ações que 

possam garantir condições de igualdade no acesso e permanência dos alunos nas 

Instituições de Ensino Superior – IES. 

 

 
Art. 2

o
  São objetivos do PNAES: 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. 
 

 
 

O programa, portanto, vêm corroborar a noção de direito social da 

assistência estudantil, muito embora seja recortado por critérios de elegibilidade que 

tornam a política seletiva e focalizada, destoantes do discurso de universalidade que 

se deve imprimir as políticas públicas sociais na perspectiva dos direitos. 

A assistência estudantil é estratégica no acesso à educação, sendo 

prevista no Art. 206 da Constituição Federal de 1988 “O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola (...)”. 

Assim o PNAES (2008) regulamenta que as ações da assistênica 

estudantil serão desenvolvidas nas 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. 

De acordo com o programa  

 

 

Art. 5
o
  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. 
 

 

A compreensão de que a assistência estudantil é direito social assegurado 

no acesso à educação, dá-lhe a condição de direito a todos os indivíduos; a eleição de 

critérios de renda para o usufruto deste direito só focaliza e seletiviza as políticas 

públicas sociais, dicotomizando os alunos, distanciando-lhes do direito às ações que 

assegurem sua permanência nas IES. 

Não raramente a oferta de tais ações é desenvolvida em formato de bolsas 

em detrimento da construção de equipamentos como restaurantes e residências 

estudantis, o que denota o processo de fragilização dos serviços públicos, uma vez 

que o fenômeno de “bolsificação” das políticas públicas sociais (GRANEMANN, 2007), 

além de desconstruir a idéia de direito de todos, sendo destinado apenas a alguns, 

também promove a individualização de demandas coletivas, já que cada aluno torna-

se responsável por garantir os meios de permanência no curso, inexistindo a 

intermediação das IES na oferta de alimentação e moradia, por exemplo. 

Ora, a finaceirização das políticas públicas, em detrimento de serviços bem 

estruturados e abrangentes, é estrategica para corroborar a idéia dos mínimos sociais, 

onde as políticas públicas estão cada vez mais focalizadas. Assim assistir os 

estudantes com ações que promovam seu direito à educação assegurando-lhe 

condições de permanecer na instituição com qualidade deixa de ser direito de todos, 

passando apenas àqueles que comprovem atingir os critérios de renda 

regulamentados pelo PNAES, reproduzindo assim o binômio focalização-bolsificação.  

 

 

A bolsificação significa a monetarização da política social (...) soluções 
rebaixadas e pauperizadas para as mais diversas expressões da questão 
social (GRANEMANN, 2007 apud CISLAGHI, SILVA, 2012, p. 498). 

 
 

 
Ao passo que o restaurante universitário abrange todo o universo de 

alunos, oferecendo alimentação saudável, em quantidades adequadas e valores 

acessíveis a todos, sendo este serviço responsabilidade das instituições públicas; a 

bolsa ou auxílio alimentação traz a dimensão da individualização da demanda por 

alimentação, ou seja, cada aluno soluciona individualmente como irá se alimentar sem 

a garantia de nutrição saúdavel e em quantidades necessárias, já que os valores das 

bolsas/auxílios estão muito aquém do real gasto dos alunos com alimentação. 



 

 

                  

Outra problemática suscitada com a oferta da assistência estudantil 

através das bolsas/auxílios é a moradia estudantil. A opção das instituições públicas 

de ensino superior de substituir as residências estudantis por pagamento de parcelas 

aos estudantes para arcar com os gastos de moradia, são resultado do processo de 

enxugamento dos gastos públicos com as políticas públicas sociais.  

O poder público desreponsabiliza-se em oferecer moradia digna e de 

qualidade aos alunos, com fácil acesso aos campi, e em assumir os gastos com 

energia e água das residências, optando pelo pagamento de bolsas/auxílios moradia 

que, com valores bem abaixo do praticado na realidade imobiliária das cidades, leva à 

dimensão individual dos alunos a responsabilidade por sua moradia.  

Este fato ainda torna-se mais grave considerando que a maioria dos 

alunos sofre grandes dificuldades em conseguir imóveis, já que as exigências de 

fiadores e demais questões burocráticas para a locação, são verdadeiros entraves à 

vida de alunos que precisam negociar sua própria moradia. 

 

 
(...) ao se optar por fornecer bolsa alimentação e bolsa moradia em 
detrimento da construção de restaurantes universitários e moradias 
estudantis o que se tem é a focalização do problema na reprodução da lógica 
atual da assistência social no interior da universidade. Essa saída reforça o 
mercado e a individualidade como parâmetros societários: com a bolsa, o 
aluno consome no mercado, de forma isolada (CISLAGHI, SILVA, 2012, p. 
507). 
 

 
 

 Somando a estes desafios, têm-se ainda os insuficientes recursos 

destinados à assistência estudantil nas instituições de ensino superior. O aumento dos 

gastos com o orçamento destinado à assistência estudantil é inegável, porém mesmo 

com o aumento de investimento, o orçamento destinado a esta rubrica situa-se longe 

do ideal para a cobertura das ações empreendidas pela assistência estudantil, 

considerando o grande número de alunos que não dispõe das mínimas condições 

necessárias de vida e de permanência no ensino superior, com todos os gastos que 

esta permanência enseja. 

 

 
(...) apesar do aumento nominal de recursos para a assistência estudantil no 
último período, seu orçamento ainda é insuficiente, se considerarmos a 
ampliação de vagas e a política de cotas, que tendem a ampliar a entrada de 
setores mais pauperizados da classe trabalhadora nas universidades 
públicas, aumentando a necessidade de assistência. Assim, o 
subfinanciamento da assistência estudantil permanece (CISLAGHI, SILVA, 
2012, p. 507). 

 



 

 

                  

 

Não só a insuficiência dos recursos, mas ainda mais alarmante é a 

ausência de espaços deliberativos, de discussão e participação das classes discentes 

na definição do montante de orçamento destinado à assistência estudantil.  

É preciso que seja fortalecida não só a noção de assistência estudantil 

enquanto estratégia de permanência de todos os estudantes na educação superior, 

enquanto política pública de direito, mas também espaços de participação popular, 

onde os usuários possam dialogar e deliberar sobre seus próprios direitos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossos anseios, longe de pretenderem apontar respostas únicas às 

questões ensejadas neste debate - considerando que o universo que nos é campo de 

análise é extenso, complexo e controverso - nossa intenção é antes indicar elementos 

pertinentes ao debate sobre a Assistênica Estudantil e as íntimas relações forjadas 

entre as políticas públicas sociais e os direitos sociais na sociedade capitalista. 

O cenário de acirramento das desigualdades sociais, concentração de 

riquezas, e agravamento das condições de vida da classe trabalhadora, resultados da 

crise estrutural do sistema do capital, impõem à luta por direitos sociais e políticas 

públicas sociais maiores desafios na concretização da justiça e emancipação social. 

A assistência estudantil sofre claramente os impactos de um processo de 

sucateamento e desmantelamento dos serviços públicos, onde a oferta de políticas 

públicas sociais abrangentes e universais, garantidoras dos direitos sociais, dá lugar a 

programas de transferência de renda que nem de longe conseguem dar conta das 

demandas da classe trabalhadora, apenas asseguram a reprodução das condições 

mínimas de vida das populações. 

Sem estarmos alheios aos desafios que se avolumam, é preciso juntar 

esforços aos movimentos sociais e à classe trabalhadora como forma de fazer frente à 

onda de desregulação dos direitos sociais. Somar-se ao coro de defesa da educação 

pública é estratégico para assegurar que a assistênica estudantil possa ser 

considerada de primiera importância para a efetivação do direito à educação púlica.  

É preciso lutar para que a política de assistência estudantil seja assim 

reconhecida formalmente, como forma, não de esgotar as frentes de mobilização, mas 

de assegurar-lhe a legalidade e a institucionalização enquanto  política de Estado. 
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