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RESUMO 
 
O presente artigo analisa a assistência estudantil nos marcos 
da Reforma Universitária brasileira em curso mediante os 
ajustes internacionais na Educação Superior. O período 
analisado será a partir da década de 1990, quando ocorre o 
processo de avanço do neoliberalismo, conduzindo Reformas 
no aparelho do Estado, ocasionando uma Reforma na 
Educação Superior. Para tanto, examina a instituição do 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 
6.096, de 2007; e do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (Pnaes), instituído pelo Decreto nº 7.234, de 2010. 
Como principais programas na garantia de acesso e 
permanência. 
 
Palavras-chave: Reforma Universitária. Educação Superior. 
Acesso e permanência. Assistência Estudantil. 
 
ABSTRACT 
 
This article analyzes the student assistance within the 
framework of the Brazilian university reform underway by the 
international settings in Education Superior.O analysis period 
will be from the 1990s, when the advance of neoliberalism 
process occurs, leading reforms in the machine state, causing a 
Reform in Higher Education. Therefore, it examines the 
institution of the Support Program for the Restructuring and 
Expansion of Federal Universities (Gather), established by 
Decree No. 6096, 2007; and the National Student Assistance 
Program (PNAES), established by Decree No. 7234, 2010. The 
main programs in ensuring access and retention. 
 
Keywords: University reform. Higher education. Access and 
retention. Student Assistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os ajustes internacionais, direcionados no Brasil a partir da década de 1990, 

impostos pelo ideário neoliberal, provocaram mudanças nas políticas para educação e no 

financiamento da Educação Superior. A chamada Reforma do Estado exigiu um novo 

modelo de Educação Superior. 

 Esta Reforma conduzida pela égide dos organismos internacionais, 

principalmente, o Banco Mundial, provocou mudanças no cenário da Educação Superior 

Brasileira. O presente artigo busca uma reflexão da Reforma Universitária, sinalizada pelos 

programas de acesso e permanência no âmbito do governo Federal, fazendo uma discussão 

acerca de como tais mudanças tem garantido o direito à Educação Superior. 

O desenho da Educação Superior parametrado pelos organismos internacionais 

vincula o direito à educação a lógica capitalista, concedendo a vinculação público-privado o 

que ocasiona sérios rebatimentos para Educação Superior Brasileira. Tem-se como 

centralidade a reflexão do aumento das ofertas de vagas no âmbito da graduação nas 

universidades Federais, frente aos programas de garantia a permanência estudantil. Diante 

do exposto, o direito à Educação Superior torna-se um binômio inclusão-exclusão. 

 

2. AJUSTES INTERNACIONAIS E SEUS REBATIMENTOS NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 

O estudo de Harvey (1992) aponta que a crise capitalista iniciada a partir da 

década de 1970 trouxe repercussões no plano socioeconômico e cultural, pela saída 

neoliberal e a pela reestruturação produtiva, as quais causaram mudanças nas formas de 

organização política e econômica em nível mundial.  

Para Harvey está crise é estrutural e parte do movimento cíclico capitalista. Este 

ordenamento provocou mudanças nos ajustes internacionais e também nas políticas para 

educação e no modelo mundial para condução de financiamento da Educação Superior. ( 

FRIGOTTO, 1995) 

Ajustes e reformas estruturais direcionados pela economia mundial acirraram-se 

no Brasil, principalmente a partir da década de 1990, Para Anderson (1995) o neoliberalismo 

é uma reação teórica é política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar, 

dessa forma, o Estado reduz sua responsabilidade realizando reformas a fim de criar um 

Estado mínimo com os gastos sociais, Dentro dessas reformas tem a Reforma do Ensino 

Superior. Com desresponsabilização do Estado com a Educação Superior, reduziram-se 

verbas para o financiamento da Educação Pública Superior (LIMA, 2006). Estes ajustes 



 
 

                  

conduzidos pelo Banco Mundial têm provocado mudanças no cenário da Educação Superior 

no Brasil. 

 A chamada democratização do acesso com a expansão das Instituições 

Federais de Ensino Superior- IFES, por meio de dispositivos legais têm redesenhado a 

Educação Superior no Brasil, atingindo desde o corpo técnico, discente e docente da 

universidade, já que ocasiona falta de recursos para investimentos em aumento de salários 

e estruturação das universidades. Tais mudanças provocaram o aumento desordenado das 

universidades com a expansão de vagas com a égide da ampliação para atender a 

população que ainda não teve oportunidade de cursar o ensino superior, o que na realidade 

teve como consequência o binômio inclusão-exclusão. Um documento que pode servir de 

referência para tais mudanças é o La Ensenanza Superior – Las leccionnes derivada de la 

experiência que, em síntese, contém quatro orientações-chave para as reformas da 

educação superior:  

 

Fomentar maior diferenciação entre as instituições, incluindo o desenvolvimento de 
instituições privadas; proporcionar incentivos para que as instituições diversifiquem 
sua forma de financiamento; redefinir a função do governo no ensino superior; e 
adotar políticas que sejam destinadas a outorgar prioridade aos objetivos da 
qualidade e da equidade. (BANCO MUNDIAL, 1994, p.4) 
 
 

A análise do documento indica claramente o direcionamento dado a Educação 

Superior no Brasil. Sem dúvida, seus rebatimentos são os mais perversos para uma 

educação de qualidade. Houve prejuízo na ampliação do ensino superior público, pois os 

documentos do Banco Mundial apontam para a privatização do ensino superior público. Tais 

diretrizes influenciam a organização da nossa educação, pois a política econômica brasileira 

é baseada na condução neoliberal, a qual conduz mínimos sociais. Esse direcionamento 

iniciado a partir da década de 1990, com o governo Cardoso, segundo Lima (2006),  

imprimiu uma determinada concepção de ensino superior, entendendo-a como um conjunto 

complexo de instituições públicas e privadas. Está orientação vem sendo seguida até a 

atualidade.  

Assim, a possibilidade de inserção na educação superior para as classes menos 

favorecidas seduz a muitos, pois não é de hoje que temos a firme convicção de que a 

educação deve ser assegurada como um direto, e não como privilégio. Na realidade a 

condução realizada pelos nossos governantes atende aos interesses do mercado capitalista, 

não garantindo o direito á educação, pois se insere no binômio inclusão-exclusão, onde o 

acesso não garante a permanência. As políticas que vêm sendo adotadas para garantir o 

aumento das vagas no ensino superior seguem o modelo de orientação do Banco Mundial. 

Para Leher (2004, p.92), “a generosa MP-213, que institui o Prouni, vem ao encontro dos 



 
 

                  

mais ambiciosos sonhos das instituições filantrópicas, comunitárias, confessionais e 

empresariais de educação superior”, ou seja, o programa estaria favorecendo setores que 

representam o capital privado em detrimento do financiamento das verbas públicas. 

Assim, podemos perceber que tais indicações do Banco Mundial e sua adesão 

pelos nossos governantes, tiveram sérios rebatimentos na educação superior brasileira, 

provocando sucateamento no ensino público, gratuito e de qualidade. 

 

 

3. DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO: A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL EM QUESTÃO 

 

Segundo Leite (2012), faz-se mister destacar como elementos principais para análise 

da assistência estudantil, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 2007 e o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), instituído pelo Decreto nº 7.234, de 2010. O 

primeiro estabelece como objetivo principal, a criação de condições para a ampliação do 

acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação. Para um melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais, possui como uma de suas diretrizes, a ampliação de políticas de inclusão e 

assistência estudantil. 

Todavia, na prática, esse Programa não evidenciou a diretriz quanto à questão 

da assistência estudantil, tornando mais evidentes problemas que celebram a Reforma 

Universitária, como: o aumento do trabalho docente, a massificação da formação 

profissional e poucos investimentos em recursos humanos para dar conta do aumento 

expressivo de cursos e alunos ingressantes na educação superior. Além disso, a demanda 

de alunos não acompanhou os investimentos em recursos humanos e orçamentários que 

pudessem atender ao novo cenário da assistência estudantil que se constituiu nas 

Instituições Federais de Ensino Superior - Ifes. 

A lógica que o Reuni impõe sobre o ensino de graduação prevê o ensino em 

várias turmas pelo docente, com número excessivo de alunos, somado ao aumento do 

número de cursos de graduação. Há, também, a diversificação das modalidades dos cursos 

de graduação por meio da flexibilização dos currículos, educação à distância, criação de 

cursos de curta duração; incentivo a criação de um novo sistema de títulos, entre outros 

(LIMA, 2012). 

O Reuni não prevê a expansão da infraestrutura nas universidades federais;  

antes utiliza como premissa a ocorrência de um “melhor aproveitamento da estrutura física e 

de recursos humanos existentes”, segundo artigo 1º do Decreto 6.096/2007. Sem garantir a 



 
 

                  

manutenção e continuidade dos trabalhos consequentes da abertura de novos cursos, com 

aumento de alunos por professores, dentre outras medidas que acarretam a gradativa 

elevação de custos com recursos humanos, materiais, de estrutura. Além disso, não 

pressupõe formas de assistência aos novos alunos ingressantes em relação à moradia, 

alimentação, transporte, apoio pedagógico – para citar alguns exemplos. 

O Reuni traz novos desafios à Assistência Estudantil, principalmente por não 

apresentar uma contrapartida de manutenção e meios de permanência universitária para os 

alunos em vulnerabilidade socioeconômica.  

 

A assistência estudantil, uma das diretrizes do REUNI, sempre esteve presente na 
pauta de reivindicações dos movimentos da educação, enquanto alternativa política 
direcionada para o exercício do compromisso social da universidade com a 
formação humana, devendo ser assumida pelas universidades no sentido de 
minimizar os impactos das desigualdades da sociedade brasileira que se expressam 
no ensino superior. Entre os argumentos que justificam a sua necessidade, está o da 
desigualdade de renda do corpo discente que é apontada como um dos fatores que 
explicam os elevados índices de evasão e retenção universitária. (NASCIMENTO & 
SANTOS, 2012, s.p.) 

 
A ampliação do acesso ao ensino superior não vem acompanhada por igual 

crescimento de formas de permanência dos estudantes. Dessa forma, da Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) a partir de 

debates sobre a realidade socioeconômica dos estudantes das Ifes, iniciados a partir do final 

dos anos 1990, impulsionou a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes), instituído pelo Decreto nº 7.234 de 2010. 

Em 2007, após atualização do Plano Nacional de Assistência Estudantil pelo 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis- Fonaprace iniciou-

se uma busca pela implantação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), 

que foi instituído inicialmente pela Portaria Normativa nº 39, de 2007 e depois por meio do 

Decreto nº 7234, de 2010, que deu força de lei à Assistência Estudantil nas Ifes. 

Ademais, a pesquisa realizada pela Andifes/Fonaprace demonstrou que 43% 

dos alunos das Ifes possuíam renda per capita inferior a um salário mínimo e meio, o que 

refletiu a realidade brasileira e os poucos investimentos em políticas sociais. Desta forma, o 

debate acirrou-se e em julho de 2010 foi instituído o Pnaes, para que, através das suas 

ações, pudesse ocorrer uma diminuição das desigualdades educacionais nas Ifes, 

resultando na permanência e diplomação dos alunos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

 Considerando-se que é preciso que o Pnaes dê um passo maior, no qual possa 

garantir sua legitimação legal, não apenas por meio de um documento que tenha força de 

lei, mas que seja de fato uma Lei, pois o Decreto pode ser revogado, enquanto a Lei tem 



 
 

                  

legitimação, assim, ganhamos força na luta para garantir a assistência estudantil nas Ifes, 

como direito dos estudantes à permanência universitária e a um ensino superior público de 

qualidade. 

O Pnaes instituiu o caminho a ser percorrido para a normatização da assistência 

estudantil no âmbito da Educação Superior Federal, tendo como objetivos: democratizar as 

condições de permanência dos alunos de graduação; minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais; reduzir as taxas de retenção e evasão; contribuir para a 

promoção da inclusão social pela educação e possibilitar a conclusão da educação superior. 

A discussão acerca da institualização do Pnaes no âmbito do Fonaprace 

configura uma realidade distante da desejada, apesar do documento ter sido um avanço, já 

que não existia uma diretriz para assistência estudantil, ainda, estamos distante da tão 

sonhada equação “direito + acesso = benefício”. 

A convicção é de que a Reforma da Educação Superior brasileira, ainda em curso, 
não aportará nenhum ganho para a sociedade. A inserção de políticas focais, 
fragmentadas e residuais, propaladas nos vários subprojetos apresentados pelas 
universidades públicas brasileiras, a partir de 2007(nas federais, em concomitância 
com a incorporação do Reuni, e as estaduais, que anteciparam o “modelo” federal), 
sob o vago título de “acesso e permanência” na verdade se consubstancia em 
poucas esmolas a serem disputadas por muitos. (LEITE, 2012, p: 456) 

Coloca-se nessa lógica uma disputa entres os mais necessitados por direitos, 

não atendendo suas necessidades socioeconômicas, na verdade consagra os ditames da 

manutenção da ordem capitalista. Trata-se de um programa assistencialista e focal, pois se 

processa de modo extremamente seletivo. Não existe a garantia de direitos, mas sim 

corrobora para um Status de não direitos, perpetuando uma disputa que legítima o binômio 

inclusão-exclusão, já que se trata de uma disputa de muitos por poucas oportunidades de 

concessão a direitos. Segundo Leite (2012), a totalidade das universidades que possui 

alguma política de assistência estudantil vincula seus auxílios à comprovação de carência 

financeira. Assim, a assistência estudantil caracteriza-se como residual e focalizada. 

Não existe a universalidade de direitos, já que para além da comprovação 

financeira para concessão dos auxílios existem outras questões que perpassam o cotidiano 

do estudante, as quais determinam o direito a auxílios e/ou programas institucionais como: 

saúde, atenção psicossocial, que vão para além de benefícios financeiros e que constituem 

mecanismos de permanência do aluno. Dessa forma, a assistência estudantil possui dilemas 

e perspectivas na garantia no acesso e permanência, conjugando esforços para não usurpar 

o direito à Educação Superior, pois a falácia da garantia à permanência estudantil está nas 

“mãos da assistência estudantil”. 

 

4. CONCLUSÃO 



 
 

                  

 

A Reforma Universitária em curso conduziu as bases para a falácia da chamada 

democratização do acesso, por meio de ajustes internacionais, em consonância com o 

ideário neoliberal, a partir da década de 1990 as reformas do aparelho do Estado vão 

tecendo as bases para o cenário atual que se configura nas IFES. 

A chamada democratização do acesso sendo no âmbito público ou privado 

ganha espaço nesse projeto de universidade parametrado pelos organismos internacionais, 

no âmbito público não se tem a garantia da permanência estudantil, visto que o aumento de 

vagas não acompanhou investimentos em assistência estudantil. O Reuni expandiu as IFES 

no território brasileiro, mas não ocorreram investimentos em assistência estudantil 

condizentes com a expansão em voga. Dessa forma os programas de concessão de auxílios 

vêm conduzindo uma lógica perversa de acumulação capitalista, fazendo uma alusão aos 

contos românticos, podemos inferir que o Pnaes “ virou o mocinho e/ou bandido” na 

condução da assistência estudantil. 

Portanto, esses programas funcionam como um divisor de classes, não 

reduzindo as desigualdades socioeconômicas no âmbito da Educação Superior. Aliás, 

acirram mais ainda a disputa entre classes sociais. Diante ao exposto, dilemas e 

perspectivas apresentam-se para configuração da assistência estudantil, a qual se tem 

materializado de forma residual e focalizada, não atendendo de fato as reivindicações dos 

estudantes por assistência estudantil. Por fim, devemos repensar ações para um novo 

desenho da assistência estudantil. Ainda que estejamos subjugados a uma educação 

atrelada ao capital, devemos lutar e trabalhar corroborando para a efetivação de direitos. 
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