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RESUMO 

 

No atual processo de reforma da Educação Superior implementado pelos Governos Lula-

Dilma, a Assistência Estudantil (AE) assume papel central no discurso da democratização 

desse nível de ensino. Entretanto, cabe destacar que esse espaço atualmente ocupado pela AE 

foi conquistado, resultante de intensas lutas sociais ao longo da história da Educação Superior 

brasileira. Considerando o processo histórico de construção dessa política, objetivou-se 

investigar, numa perspectiva comparativa, as representações sociais (RS) da AE no âmbito da 

Educação Superior pública para três grupos sociais diretamente implicados com a construção 

de significados acerca desta temática: a UNE; o FONAPRACE; e o Governo Federal (Lula-

Dilma). A análise dos dados foi embasada no paradigma das três fases proposto por Doise, e 

auxiliada pelo software ALCESTE. Os resultados apresentaram três sistemas de significados 

específicos, que trazem peculiaridades correlacionadas principalmente com as posições 

sociais ocupadas pelos atores envolvidos e o contexto político-ideológico em que foram 

construídos. Como campo comum dessas RS, observou-se que o princípio da democratização 

constitui o principal fundamento da AE na atualidade, ligando-se às concepções de igualdade 

de oportunidades e condições de permanência. Variações intergrupais foram verificadas 

principalmente em torno dos princípios organizadores Público-alvo e Função da AE. Os 

resultados evidenciaram um jogo social marcado por consensos e dissensos envolvendo 

negociações e embates conceituais, em busca de um projeto de AE que responda aos 

diferentes interesses dos grupos envolvidos com a sua construção. 

 

Palavras-chave: Assistência Estudantil. Educação Superior pública. Representações Sociais. 

Abordagem Societal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

In the current higher education reform process implemented by the Lula-Dilma governments, 

Student Assistance (SA) plays a central role in the discourse of democratization of such 

educational level. However, it is important to note that the space currently occupied by SA in 

educational policy was the result of intense social struggles throughout Brazilian higher 

education history. Considering the historical process of construction of this policy, this 

dissertation aims to investigate through a comparative perspective, the social representations 

(SR) of SA within the public higher education, analyzing three social groups directly involved 

with the construction of meanings concerning to this theme: UNE (NUS - National Union of 

Students); the FONAPRACE; and the federal government (during the Lula – Dilma period). 

Data analysis is based on the three phase’s paradigm proposed by Doise, aided by ALCESTE 

software. The results revealed three specific systems of meanings that presents peculiarities 

correlated mainly with the social positions occupied by the investigated social actors and the 

political and ideological context in which they were constructed. These SR presents a 

common ground; the research observed that the principle of democracy is the main foundation 

of SA today. It is associated with the concepts of equality of opportunity and conditions of 

permanence. Intergroup changes were observed mainly on the subject of the goals, organizing 

principles and SA function. The results presents a social game marked by consensus and 

disagreements involving negotiations and conceptual struggles in quest of an SA project 

capable to respond to different interests of the groups involved in its construction. 

 

Key Words: Student Assistance. Public Higher Education. Social Representations. Societal 

approach. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na atual conjuntura sociopolítica do Brasil, a educação superior vem sofrendo um 

processo de reforma alicerçado, sobretudo, na ênfase dada ao discurso da democratização. 

Nesse cenário, empreende-se um projeto de expansão desse nível de ensino através de 

políticas voltadas principalmente para a ampliação de oportunidades de acesso e criação de 

novas vagas, e para a inclusão social. Essa reforma é levada adiante por meio de programas 

como o PROUNI, o REUNI, o sistema ENEM/SISU e a recente Lei de cotas.  

Com a facilitação do ingresso na educação superior intensificam-se os debates em 

torno da questão das condições de permanência desses “novos” ingressantes, chamando-se 

atenção para o fato de que não basta ter garantido o acesso, é preciso também garantir que 

esses estudantes permaneçam nas suas instituições de ensino superior e concluam seus cursos. 

Assim, acesso e permanência passam a ser considerados como partes indissociáveis de um 

mesmo processo. 

Dentro desse contexto, a Assistência Estudantil vai ganhando relevo nas discussões 

promovidas pela comunidade acadêmica, e começa a alcançar espaço na agenda do Governo 

Federal a partir dos anos 2000. No atual projeto reformista, a assistência ao estudante assume 

papel de centralidade no processo de democratização da educação superior (MEC, 2013), 

tendo sido recentemente elevada ao status de política pública através do Decreto 7.234 de 19 

de Julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. 

Esse documento constitui atualmente o principal instrumento regulador da Assistência 

Estudantil no país. 

Apesar de na atualidade a assistência ao estudante ocupar um lugar de destaque nessa 

conjuntura de reforma do sistema educacional de nível superior, cabe destacar que esse 

espaço foi conquistado, resultante de intensas lutas sociais ao longo da história da educação 

superior brasileira. Tais mobilizações foram encabeçadas principalmente pelo movimento 

estudantil, organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), e pelo Fórum Nacional de 

Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE). Essas constituem as 

principais entidades engajadas na luta por uma Assistência Estudantil como direito social e 

como política pública. 

Em sua trajetória histórica, a Assistência Estudantil, a partir de inúmeros debates e 

discussões desenvolvidos pelos diferentes grupos/atores sociais envolvidos em sua construção 

(estudantes, docentes, gestores, profissionais, Estado), nos diferentes contextos sócio-
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históricos em que tem sido abordada, vai adquirindo diversos sentidos e suscitando diferentes 

posicionamentos quanto ao seu conceito e implementação. Desse modo, diferentes projetos de 

assistência ao estudante no espaço universitário têm sido propostos nesse percurso.  

Os discursos circulam em torno de concepções como favor concedido, 

assistencialismo, investimento, direito social, entre outros aspectos. Debates atuais indicam 

ainda conflitos de posicionamento acerca do tema que se polarizam na defesa pelo caráter 

universal da assistência aos estudantes em contraponto a uma concepção de direito exclusivo 

da população de baixa renda (LEITE, 2008; 2012). Tal diversidade de sentidos pode favorecer 

a emergência de diferentes propostas de Assistência Estudantil a partir dos diversos contextos 

de produção e interesses que permeiam essas discussões, podendo implicar em formas 

diversas de operacionalização de políticas relacionadas ao tema nas instituições de ensino 

superior. 

Diante disso, questiona-se como tem se dado a construção de significados em torno 

dessa temática - Assistência Estudantil - pelos diferentes grupos sociais diretamente 

envolvidos nesse processo (Estudantes – representados pelo Movimento Estudantil; gestores 

da assistência estudantil nas IFES – representados pelo FONAPRACE; e Estado – 

regulamentador da assistência estudantil nas IFES na atualidade).  Uma vez que esses grupos 

ocupam posições sociais distintas na trama social, e consequentemente apresentam interesses 

distintos e estabelecem relações diferentes com o objeto em questão, interroga-se se e como 

tais contextos de produção poderiam estar intervindo na construção de significados diversos 

acerca desse tema e quais as implicações dessas construções para o desenvolvimento de uma 

política de assistência estudantil na educação superior. Essas questões norteiam a presente 

pesquisa, que se lança na pretensão de compreender quais e como as concepções de 

Assistência Estudantil vêm sendo construídas ao longo de sua trajetória histórica, abrindo 

margem para a reflexão sobre os possíveis projetos de assistência ao estudante que resultam 

de tais construções. 

Nos últimos anos, sobretudo, após a instituição do PNAES, a temática da assistência 

estudantil tem despertado interesse acadêmico. Em revisão de literatura realizada, notou-se 

que esse assunto tem sido discutido no âmbito das seguintes áreas do conhecimento: Serviço 

Social, Educação, Gestão de Políticas Públicas, Sociologia e Psicologia. Observou-se que o 

Serviço Social é de longe o campo de conhecimento predominante a tratar desse tema, 

abordando-o a partir de análises acerca da construção dessa política no contexto sociopolítico 

vigente, a partir da perspectiva do materialismo histórico-dialético; de análises locais de sua 

operacionalização; e análises de programas específicos de assistência estudantil. Destaca-se 
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também que se verificou que apenas uma publicação aparece no contexto da Psicologia, 

apontado para uma marcante escassez de estudos que considerem o tema sobre um olhar 

psicossociológico. 

Julga-se relevante e pertinente, no atual cenário sociopolítico do país, no qual a 

assistência ao estudante assume lugar de destaque no vigente e enfático discurso da 

democratização da educação superior, dedicar-se ao desenvolvimento de maiores reflexões 

acerca desse assunto. Embora se contemple na atualidade uma visível expansão das políticas 

de assistência estudantil no âmbito da educação superior brasileira, não se pode considerar 

esse suposto avanço de forma acrítica. Antes, é necessário que se levantem os devidos 

questionamentos acerca dos rumos que a assistência aos estudantes vem adotando em seu 

percurso histórico. Compreender, numa perspectiva psicossociológica, como os significados 

em volta dessa temática tem se construído, alicerçado em que contextos sociais e ideológicos, 

se faz importante no sentido de trazer contribuições que possam de algum modo fundamentar 

as atuais e posteriores discussões em torno desse tema, possibilitando também ampliar as 

reflexões acerca da atual configuração da política nacional de Assistência Estudantil. 

O interesse em realizar um estudo sobre as concepções de Assistência Estudantil, mais 

precisamente, sobre as construções de significados em torno desse tema, encontra na Teoria 

das Representações Sociais (TRS) um interessante campo teórico para o seu desenvolvimento. 

A TRS, proposta inicialmente por Serge Moscovici, dedica-se ao estudo do fenômeno das 

representações sociais (RS). Essas, por sua vez, podem ser definidas como um conjunto de 

conceitos articulados que têm origem nas práticas sociais e diversidades grupais, assumindo 

as funções de dar sentido à realidade social, produzir identidades, organizar as comunicações 

e orientar comportamentos (SANTOS, 2005). Trata-se de uma modalidade de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado, que tem um objetivo prático e contribui para a 

construção de uma realidade comum a um dado conjunto social (JODELET, 2001). Nesse 

sentido, acredita-se que essa teoria pode oferecer importantes fundamentos para uma melhor 

compreensão das questões que se pretende estudar aqui.  

Diante do exposto, propõe-se realizar uma investigação que tem como objetivo 

analisar as representações sociais da Assistência Estudantil construídas e compartilhadas 

pelos diferentes grupos sociais envolvidos com sua construção ao longo da sua trajetória 

histórica, quais sejam: estudantes, representados pelo Movimento Estudantil organizado pela 

União Nacional dos Estudantes (UNE); o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), entidade considerada como principal sujeito 

político responsável pela direção intelectual e moral da Assistência Estudantil nas IFES; e 
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Estado, proponente e regulador da política de Assistência Estudantil no atual cenário 

sociopolítico do Brasil. Pretende-se buscar as possíveis relações entre as RS e as pertenças 

grupais, posições sociais e o contexto político-ideológico em que são construídas. 

Para isso, organizou-se a presente dissertação da seguinte forma: Um primeiro capítulo 

intitulado “A Educação Superior no Brasil: Origens e Reformas”, no qual se busca situar 

brevemente o leitor acerca da história da educação superior brasileira, destacando-se o atual 

cenário desse nível de ensino caracterizado, sobretudo, pelas políticas voltadas para sua 

democratização e expansão. Em seguida, uma vez apresentado o campo de seu 

desenvolvimento, tece-se um segundo capítulo no qual se procura apresentar a história da 

assistência estudantil no país, destacando-se as diferentes fases desse percurso, e a disputa de 

concepções acerca do tema, resultado dos múltiplos olhares lançados sobre o objeto em 

questão. O capítulo seguinte, “A Teoria das Representações Sociais”, visa explicitar os 

fundamentos epistemológicos e teóricos que nortearam a construção dessa pesquisa, 

buscando-se apontar as suas origens e conceituar as representações sociais, evidenciando a 

assistência estudantil como um objeto de representação; e destacando-se a abordagem societal 

das representações sociais, proposta teórico-metodológica de Willem Doise que constitui as 

principais bases deste trabalho. Após essa fundamentação teórica, segue-se a apresentação dos 

objetivos dessa pesquisa, o percurso metodológico adotado e a discussão dos resultados 

encontrados, encerrando-se com algumas considerações finais nas quais se coloca uma síntese 

dos principais resultados, trazendo ainda uma reflexão sobre as contribuições desse estudo 

para o campo das políticas de assistência na educação superior e a contribuição da Psicologia 

para o desenvolvimento da política nacional de Assistência Estudantil. 
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2. A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: ORIGENS E CENÁRIO ATUAL 

 

2.1. Breve Histórico da Educação Superior no Brasil 

 

Uma característica marcante da história do sistema de Educação Superior no Brasil é o 

seu caráter tardio. De acordo com Oliven (2002), suas origens apresentam-se como um caso 

atípico no contexto latino-americano. Os espanhóis, por exemplo, desde o século XVI 

permitiram a fundação de universidades em suas possessões na América, as quais eram 

caracterizadas como instituições religiosas, autorizadas pelo Sumo Pontífice através de Bula 

Papal. O Brasil Colônia, por sua vez, não criou instituições de ensino superior (IES) em seu 

território até início do século XIX, apresentado uma defasagem de quase três séculos. Assim, 

enquanto outros países, como a Espanha e a Inglaterra, não estavam preocupados em impedir 

a expansão do ensino superior em suas colônias, Portugal, ao contrário, adotou uma política 

de colonização dedicada a obstaculizar a implantação dessas instituições de ensino em seu 

território colonizado, como uma forma de controle sobre a Colônia (ROSSATO, 2005). A 

coroa portuguesa buscava impedir a formação de quadros intelectuais nas colônias, 

concentrando na Metrópole a formação de nível superior.  

No período colonial, o ensino formal esteve sob a responsabilidade da Companhia de 

Jesus. Em seus trabalhos, os jesuítas dedicavam-se desde a cristianização dos indígenas, 

organizados em aldeamentos, até a formação do clero, em seminários teológicos, e a educação 

dos filhos da classe dominante nos colégios reais, preparando-os para poderem frequentar a 

Universidade de Coimbra, em Portugal, ou outras universidades europeias, a fim de completar 

seus estudos (OLIVEN, 2002). Desse modo, até o final do Primeiro Reinado, Portugal 

exerceu grande influência na formação de nossas elites (FÁVERO, 2006). Com a expulsão da 

Companhia de Jesus, efetuada pelo Marquês de Pombal no final do século XVIII, foi 

destruído o pouco ensino organizado que havia se estruturado até então.  

Segundo Durham (2005), a história da Educação Superior no Brasil distingue-se em 

diferentes períodos que acompanham, em grande medida, as transformações políticas que 

ocorrem no país. O primeiro momento corresponde ao período monárquico, que vai de 1808 

até o início da República, em 1889. Caracteriza-se pela implantação de um modelo de escolas 

autônomas para formação de profissionais liberais, de iniciativa exclusiva da Coroa 

portuguesa. O segundo período, por sua vez, abarca toda a Primeira República, de 1889 a 

1930, quando o sistema se descentraliza e surgem, juntamente às escolas federais, outras 



18 
 

instituições, tanto de caráter público (estaduais ou municipais), quanto privado. Até o final 

deste período, não existiam universidades no Brasil, apenas instituições de ensino superiores 

autônomas centradas em um curso. O período seguinte se estabelece em 1930 coincidindo 

com o final da Primeira República e a instalação do governo autoritário de Getúlio Vargas, o 

Estado Novo. Nesse momento são criadas as primeiras universidades do país. Com a queda de 

Vargas e a redemocratização do Brasil em 1945, encerra-se esse período iniciando um novo 

que se estende até 1964 e que se caracteriza pela ampliação do número de universidades 

públicas. A partir de 1964 se instala um novo período autoritário, durante o qual o modelo de 

universidade é reformado e o sistema privado se desenvolve aceleradamente. Mais 

recentemente, outro momento se inicia com o processo de redemocratização gradual do país, a 

partir de 1985, sendo marcado pela Constituição de 1988, por uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e por profundas transformações políticas, 

econômicas e educacionais. Esse período é aquele que vai de 1995 a 2002, correspondente aos 

dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso.  

Seguindo essa trajetória, considera-se que a história da Educação Superior no país teve 

início apenas em 1808, quando a Coroa portuguesa, fugindo das forças napoleônicas que 

ameaçavam invadir a Metrópole, transladou para o Brasil com toda a corte. Esse episódio 

alterou os rumos políticos da Colônia e foi a razão inicial para a criação das primeiras escolas 

superiores brasileiras, devido, sobretudo, a pressões empreendidas pelas elites da sociedade de 

forma geral (COLOSSI; CONSENTINO; QUEIROZ, 2001). Nesse momento são criados 

cursos e academias dedicados à formação principalmente de profissionais para o Estado, 

assim como de especialistas na produção de bens simbólicos, e talvez, secundariamente, de 

profissionais de nível médio (FÁVERO, 2006). Com a chegada do rei português foram 

fundadas três escolas superiores: a de Cirurgia e Anatomia da Bahia (atualmente Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal da Bahia) e de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro 

(hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e a Academia de 

Guarda da Marinha, também no Rio de Janeiro. Em 1810, é instituída a Academia Real 

Militar, que mais tarde se transformou em Escola Central, depois Escola Politécnica, 

correspondendo à atual Escola Nacional de Engenharia da UFRJ. Em 1827, foram criadas 

também duas Faculdades de Direito, uma no Convento de São Francisco, em São Paulo, e 

outro no Mosteiro de São Bento, em Olinda. 

Nessa época, não houve nenhuma preocupação ou interesse em criar uma 

universidade, mas apenas formar alguns profissionais necessários ao aparelho do Estado e às 

necessidades da elite local, como advogados, engenheiros e médicos. Essas primeiras 
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instituições de ensino superior brasileiras eram independentes umas das outras, localizavam-

se em cidades importantes e possuíam uma orientação profissional bastante elitista. 

Baseavam-se no modelo das Grandes Escolas francesas, instituições seculares mais dedicadas 

ao ensino do que à pesquisa. Sua organização didática bem como sua estrutura de poder 

fundamentavam-se nas cátedras vitalícias (OLIVEN, 2002).  

Esse sistema vai se expandindo muito lentamente. Até a Proclamação da República, 

em 1889, quando se encerra esse período, não havia mais do que 24 dessas escolas de 

formação profissional, todas de iniciativa da Coroa e independentes da Igreja (DURHAM, 

2005). 

Durante toda a Primeira República (1889-1930), o modelo de escolas autônomas 

voltado para a formação de profissionais liberais continuou a prevalecer. Todas as tentativas 

de criação de universidades nesse período não se consolidaram. A nova constituição 

promoveu a descentralização do ensino superior no país, permitindo a criação de novas 

instituições a partir de outras instâncias do poder público (estaduais e municipais) e também 

através da iniciativa privada, possibilitando pela primeira vez a instituição de 

estabelecimentos confessionais. Assim, surge nessa época a diversificação do sistema de 

educação superior brasileira que se identifica até os dias atuais: de um lado instituições 

públicas e leigas, federais ou estaduais, e de outro, instituições privadas, confessionais ou não 

(DURHAM, 2005). 

 Esse regime de descentralização do ensino acabou por propiciar condições para o 

surgimento de universidades, a partir de um movimento de deslocamento provisório do 

Governo Federal para os Estados (FÁVERO, 2006). Nesse contexto, de 1909 a 1912, foram 

criadas três universidades: a primeira dela, a Universidade de Manaus, em 1909, em pleno 

ciclo da borracha; em 1911, a Universidade de São Paulo; e em 1912, a Universidade do 

Paraná, as quais foram rapidamente descontinuadas. Devido à duração efêmera dessas 

instituições, essas foram chamadas de universidades passageiras (ROSSATO, 2005). 

 É somente em 1915, com a Reforma Carlos Maximiliano, por meio do Decreto nº 

11.530, que se dispõe a respeito da instituição de uma universidade no Brasil. Como resultado 

desse decreto, em 1920, o Presidente Epitácio Pessoa institui a Universidade do Rio de 

Janeiro (URJ) reunindo, administrativamente, faculdades profissionais pré-existentes, 

mantendo, no entanto, o modelo prevalecente do sistema: instituição mais voltada ao ensino 

do que à pesquisa, elitista, conservando a orientação profissional dos seus cursos e a 

autonomia das faculdades (OLIVEN, 2002). Tratou-se, na realidade, da justaposição de três 

escolas superiores tradicionais, sem maior integração entre elas e conservando cada uma suas 
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próprias características (FÁVERO, 2006). A URJ, que posteriormente foi chamada de 

Universidade do Brasil, foi considerada a primeira universidade brasileira sucedida, isto é, 

que efetivamente foi implantada e permaneceu. 

 A década de 20 foi palco de um grande movimento de modernização do país, havendo 

uma verdadeira renovação cultural fruto da urbanização e das transformações econômicas que 

ocorreram em decorrência da industrialização. Também a educação acompanhou esse 

movimento modernizador, de modo que nesse momento foram propostas, e em parte 

realizadas, profundas reformas em todos os níveis de ensino (DURHAM, 2005). 

 De acordo com Durham (2005), a bandeira da reforma educacional foi apropriada e 

reformulada pelo Governo Vargas (1930-45), que marcou o fim da Primeira República e deu 

início ao chamado Estado Novo. Nesse período foi criado Ministério de Educação e Saúde, 

que, a partir de 1931, com seu primeiro titular, Francisco Campos, elabora e implementa 

reforma no plano da educação, buscando desenvolver um ensino mais adequado à 

modernização do país, voltado principalmente para a formação de elite e a capacitação para o 

trabalho.  Nessa época aprovou-se o Estatuto das Universidades Brasileiras, que vigorou até 

1961, estabelecendo uma organização básica desse nível de ensino. O documento previa que a 

universidade poderia ser pública (federal, estadual ou municipal), ou privada, devendo incluir 

três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. Tais 

faculdades seriam vinculadas administrativamente por meio de uma reitoria, mantendo, 

contudo, a sua autonomia jurídica. Assim, muitas universidades foram criadas simplesmente a 

partir da reunião de estabelecimentos pré-existentes. 

 Até o final do Estado Novo, o Brasil contava com apenas cinco universidades, duas 

federais e três estaduais. Por outro lado, durante esses 15 anos do Governo Vargas foram 

criadas 95 novas IES, chegando ao total de 181 instituições em 1945 (ROSSATO, 2005).  

 Com a queda presidente Vargas, em 1945, e o fim do Estado Novo, o país entra em 

nova fase de sua história. Esse novo período, que vai de 1945 a 1964, é marcado por um 

crescimento significativo do número de IES no país. No fim da década de 1950, existiam no 

Brasil 21 universidade e mais de cem instituições de ensino superior. Esse crescimento se 

refletiu diretamente no aumento expressivo do número de matrículas e numa forte demanda 

por educação de nível superior. Apesar de tudo, esse crescimento estava longe de alcançar as 

metas de modernização estabelecidas pelo Governo Federal (ROSSATO, 2005). Com o 

aumento da demanda, acumulou-se nas IES um contingente de candidatos excedentes, 

constituído por estudantes aprovados nos exames vestibulares, mas que não podiam ser 

admitidos por falta de vagas. 
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 O enfrentamento dessa questão por parte do Governo se deu a partir da rápida 

expansão do ensino superior, transferindo-o massivamente para a iniciativa privada, ou seja, 

promovendo e estimulando a privatização desse nível de ensino (ROSSATO, 2005). 

 A partir da década de 50, o ritmo de desenvolvimento do país acelera-se, decorrente da 

industrialização e do crescimento econômico vislumbrados na época. Concomitante a essas 

transformações, e estimulados pelas discussões em torno da tramitação do projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), haverá, por parte de vários setores da 

sociedade, a tomada de consciência acerca da situação precária a qual se encontravam as 

universidades no Brasil, instigando um movimento pela modernização do ensino superior no 

país (FÁVERO, 2006). Contando com forte mobilização dos estudantes universitários, 

defendia-se uma reforma profunda de todo o sistema educacional. No tocante à educação 

superior, pretendia-se a expansão das universidades públicas e gratuitas, associando-se o 

ensino à pesquisa, tornando-as um motor para o desenvolvimento do país, aliando-se às 

classes populares na luta contra a desigualdade social (DURHAM, 2005). As discussões 

desenvolvidas pelo movimento estudantil no início dos anos 60, muito importante nesse 

período, buscavam colocar sempre o problema da universidade articulado com as reformas de 

base e questões políticas mais globais.  

 Finalmente, em 1961, foi votada a Lei n° 4.024, a primeira LDB do Brasil, que 

resultou no reforço do modelo tradicional de instituições de ensino superior vigente no país. A 

lei e suas complementações acabaram por praticamente preservar o status quo, preocupando-

se basicamente em estabelecer mecanismos de controle da expansão do ensino superior e do 

conteúdo do ensino. 

 Com o Golpe Militar, em 1964, o cenário político do país foi inteiramente alterado. O 

Governo Militar promoveu uma profunda reforma do sistema de educação superior, em meio 

a um quadro de intensa repressão. De fato, o Governo reconhecia a necessidade de uma 

profunda reformulação e modernização do ensino superior no país. Como resposta às pressões 

do movimento em prol da Reforma Universitária na época, em 1968 o Estado cria um Grupo 

de Trabalho (GT) encarregado de discutir, com urgência, as medidas que deveriam ser 

adotadas para superar a “crise da Universidade”. Os resultados dos trabalhos desenvolvidos 

por esse GT culminarão na instituição da Lei n° 5540 de 28 de Novembro de 1968, a 

conhecida Lei da Reforma Universitária, que estabeleceu as normas de organização e 

funcionamento do ensino superior. 

A Reforma incorporou parte daquelas reivindicações do movimento estudantil. Dentre 

as medidas propostas pela referida Lei, que objetivavam aumentar a eficiência e a 
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produtividade da universidade, destacam-se as seguintes: extinção da cátedra, introdução do 

sistema departamental, o vestibular unificado, divisão dos cursos de graduação em duas 

partes, o ciclo básico e o profissional, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina, 

introdução do regime de tempo integral e dedicação exclusiva aos professores, bem como a 

carreira do magistério e a pós-graduação. Essa nova estrutura foi inspirada no modelo norte-

americano.  

 A repressão política, característica marcante desse período, não obstaculizou o 

crescimento do sistema de Educação Superior no Brasil. Ao contrário, o ensino superior, em 

todas as suas dimensões, se ampliou expressivamente desde o início do regime militar. Em 

aproximadamente quinze anos de Governo, o número de matrículas nesse nível de ensino 

passou de 95.691 (1960) para 1.345.000 (1980), sendo os anos de 1968, 1970 e 1971 os que 

apresentaram as maiores taxas de crescimento (DURHAM, 2005). O sistema público não foi 

capaz de absorver toda a demanda, aumentando assim a pressão pelo aumento de vagas, o que 

resultou numa expansão do setor privado, que criou diversas faculdades isoladas, em regiões 

onde havia maior demanda, com incentivo do Governo. Esse setor concentrou-se na oferta de 

cursos de baixo custo e no estabelecimento de exigências acadêmicas menores tanto para o 

ingresso como para o prosseguimento dos estudos. Em 1980, mais da metade dos estudantes 

das IES estava matriculada em estabelecimentos isolados de ensino superior, sendo 86% em 

instituições da rede privada (OLIVEN, 2002).  

 A década de 80 é marcada por um longo e gradual processo de redemocratização do 

país, caracterizando-se por um período de crise e transição, que se inicia com o arrefecimento 

da repressão política e prossegue com a eleição de um presidente civil, em 1985, e a 

implantação de uma nova Constituição em 1988. E após um longo período de crescimento 

acelerado, os anos de 1980 representam um período de estagnação do ensino superior, sendo 

essa considerada a década perdida para a educação, devido aos pequenos avanços registrados 

nesse campo na época (ROSSATO, 2005).  

 Após esse período de desaceleração da expansão da Educação Superior na década de 

1980, nos anos de 1990, sob a influência da lógica neoliberal, retomou-se essa expansão. A 

demanda por esse nível de ensino, medida a partir do total de inscrições nos exames 

vestibulares, cresceu 161,6% entre 1990 e 2002, e, no mesmo período, a oferta de vagas 

ampliou-se em 252,6% (CORBUCCI, 2004). Entretanto, o modelo adotado pelo Governo 

brasileiro para essa ampliação centrou-se na iniciativa privada. Devido ao processo de ajuste 

fiscal dos anos de 1990, a dificuldade do poder público federal de ampliar os gastos com 

educação conduziu a impossibilidade de se atender plenamente a demanda por Educação 
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Superior na esfera pública. Houve, ao longo de quase toda a década de 1990, uma forte 

contenção orçamentária com os gastos das IFES, tanto para sua expansão como para sua 

própria manutenção. Com o enfraquecimento do setor público, houve uma significativa 

expansão na oferta de vagas e matrículas no setor privado, o que foi favorecido pelo processo 

de desregulamentação dessa esfera, a partir da flexibilização dos requisitos para implantação 

de cursos e instituições. Objetivava-se, com isso, expandir a oferta de vagas sem, no entanto, 

ampliar a participação do sistema federal, diminuindo os gastos da União. Como reflexo desse 

projeto, em 2002, a iniciativa privada já respondia por cerca de 70% do total de matrícula no 

ensino superior (CORBUCCI, 2004). 

Esse modelo de expansão da Educação Superior fundamentado essencialmente na rede 

privada não resolve o problema da democratização do acesso à formação nesse nível de 

ensino. Apesar da ampliação de vagas nesse setor, essas podem não ser preenchidas devido à 

incapacidade de determinados segmentos sociais arcar com os custos dessa formação. Diante 

dessa questão, o Governo de Fernando Henrique Cardosos (FHC) criou, em 1999, o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), destinado a estudantes com certo 

nível de insuficiência econômica. O Fundo propõe-se a financiar a graduação de estudantes 

matriculados em cursos superiores não gratuitos, de acordo com o que dispõe a Lei 

10.260/2001. No entanto, ainda hoje a taxa de cobertura da população-alvo do programa está 

longe de responder a demanda, não atendendo sequer a 10% do total de matriculados no setor 

privado, evidenciando-se nos últimos anos crescentes índices de inadimplência (CORBUCCI, 

2004). 

 De acordo com Ferreira (2012), a reforma da Educação Superior implementada na 

década de 1990, sobretudo no Governo FHC, passou pela tentativa da caracterização da 

Educação Superior como um serviço público não estatal; diminuição significativa do 

financiamento da União na manutenção das universidades federais; mudança do papel do 

Estado, de financiador para regulador; privatização do ensino superior; parcerias público-

privadas; diferenciação e competitividade entre instituições; expansão de baixo custo; 

formação voltada para atender ao mercado de trabalho, entre outros aspectos. Com isso, “as 

universidades passaram a ser vistas a partir de uma visão mais pragmática e utilitária dos seus 

serviços, seja na formação profissional, seja na produção da ciência e da tecnologia, 

modificando expressivamente os referenciais da sua finalidade e relevância social” 

(FERREIRA, 2012, p. 416). 

 Nos Governos subsequentes, nos anos 2000, dá-se sequência a reforma da Educação 

Superior brasileira iniciada nos anos de 1990, trazendo, porém, outras expressões. No quadro 



24 
 

político atual, a agenda da educação é marcada pela grande ênfase dada ao discurso da 

democratização desse nível de ensino no país. É sobre essa questão que se discute adiante. 

 

2.2. Cenário Atual: A Expansão e Democratização da Educação Superior nos Governos 

Lula-Dilma 

 

 A década de 1990 contemplou uma expansão da educação superior brasileira que, 

segundo Pereira e Silva (2010), estabeleceu um efeito perverso, pois não implicou em maior 

inclusão de estudantes historicamente excluídos desse nível de ensino e tampouco na 

descentralização das instituições de ensino superior, as quais cresceram de forma concentrada 

(sobretudo nas capitais e grandes centros urbanos) e principalmente dentro do sistema 

privado. 

 A partir do Governo Lula (2003-2010), a expansão da educação superior passou a ser 

uma das políticas mais visíveis da área da educação no país. De fato, conforme destacam 

Neves, Raizer, e Fachinetto (2007), a ampliação da demanda por educação superior é uma das 

tendências centrais na sociedade contemporânea. De acordo com os autores, os seguintes 

fatores podem ser responsáveis por este processo: valorização do conhecimento científico, a 

defesa por mais educação enquanto direito social, o anseio por mobilidade social através da 

educação, a necessidade de aquisição de maiores competências para ingressar no mercado de 

trabalho, entre outros aspectos. Entretanto, esta demanda tem sido apenas parcialmente 

atendida, uma vez que as vagas ofertadas estão predominantemente na rede privada, o que 

pressupõe a existência de meios financeiros à altura para custear as despesas com essa 

formação, não incorporando, portanto, as classes socioeconomicamente menos favorecidas da 

sociedade (CORBUCCI, 2014).  

 Pereira e Silva (2010) pontuam que, ultimamente, na América Latina, as políticas 

públicas de acesso à educação superior têm emergido como uma das possibilidades de 

superação das desigualdades sociais que historicamente marcaram essa região. Dentro desse 

contexto, o Governo petista buscou redirecionar as políticas de acesso à educação superior no 

Brasil, sob a proposta de democratizar esse nível de ensino no país. Pretende-se, com isso, 

reverter o quadro no qual ir à universidade é opção reservada às elites. 

 De acordo com Dias Sobrinho (2010), a temática da democratização da educação 

superior tem alcançado maior relevo nestas últimas décadas, se inserindo fortemente na 

agenda das políticas públicas. Entretanto, as discussões em torno dessa questão já se fazem 

presentes desde meados do século passado, influenciadas pela teoria do capital humano e pela 
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teoria residual do desenvolvimento econômico, as quais concebem que o desenvolvimento 

econômico pressupõe largos investimentos no campo da educação. Ainda segundo o autor, a 

expansão de matrículas é ponto central das políticas de democratização da educação superior. 

Outras medidas, tais como as ações afirmativas, também contribuem com o processo de 

democratização, buscando ampliar a inclusão social de determinados grupos marginalizados, 

sem, contudo, fazer-se necessário a criação de novas vagas.  

 Seguindo a tendência, o Governo Lula, sucedido pelo Governo Dilma (2011-

atualidade), vêm empregando políticas públicas na área da educação superior voltadas para a 

ampliação de oportunidades de acesso e criação de novas vagas, a partir de políticas de caráter 

expansionista e de inclusão social. Nesse sentido, tem desenvolvido programas como o 

ProUni (Programa Universidade para todos), a UAB (Universidade Aberta do Brasil) e o 

REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais), além do aumento da oferta do crédito educativo (FIES) e implementação de ações 

afirmativas, como a Lei de cotas, a fim de aumentar significativamente o número de jovens na 

educação superior. Ressalta-se que todos eles são desenvolvidos em conformidade com as 

orientações das organizações internacionais e outros mecanismos multilaterais, 

principalmente as do Banco Mundial, e que parecem atender também as requisições dos 

movimentos sociais ligados à educação (BORSATO, 2015). 

 De acordo com Chiroleu (2009), até o ano de 2007, o Brasil dirigiu suas políticas 

públicas na educação superior para a compra de vagas nas IES da rede privada, através de 

programas como o ProUni e o financiamento universitário, a partir de programas de crédito 

educativo. Com isso objetivava-se garantir a inserção de estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica nesse nível de ensino. A partir de 2007, no entanto, houve 

maiores investimentos do Governo no sentido de promover a expansão do sistema público de 

educação superior, por meio do Programa de Reestruturação e Ampliação das Universidades 

Federais (Reuni).  

 O ProUni foi criado pelo Governo Federal em 2004, a partir da Medida Provisória nº 

213/2004, e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005.  O Programa 

objetiva conceder bolsas de estudo integrais e parciais (50% ou 25%) em cursos de graduação 

e sequenciais de formação específica, em IES privadas. Em contrapartida, é oferecida isenção 

de tributos àquelas instituições que optarem pela adesão ao Programa. Constitui público-alvo 

dessa política estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na 

condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e 

meio para bolsas integrais, e máxima de três salários mínimos para bolsas parciais. A seleção 
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dos candidatos ocorre a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, 

considerando-se, desse modo, o mérito dos estudantes com melhores desempenhos 

acadêmicos. A manutenção da bolsa é condicionada ao bom desempenho acadêmico do 

bolsista. 

 De acordo com o balanço realizado pela Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação (MEC/SESu, 2015), desde sua criação, o ProUni já concedeu mais de 

1,4 milhão de bolsas, das quais 70% foram integrais. No tocante à modalidade de ensino, 

nota-se uma predominância de concessão de bolsas a estudantes matriculados em cursos 

presenciais, correspondendo a 86% do total, dentre as quais 74% correspondem a matrículas 

em cursos noturnos. Cabe ressaltar que o incentivo à ampliação da oferta de cursos noturnos 

também faz parte do conjunto das políticas expansionistas e democratizantes do Governo 

Lula-Dilma. Pretende-se com isso viabilizar a formação de estudantes menos favorecido que 

precisam trabalhar concomitantemente. 

  Outra estratégia para a ampliação do acesso à educação superior adotada pelo Governo 

petista está relacionada ao desenvolvimento da educação à distância, a qual tem se dado 

especialmente pelo sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O sistema UAB foi 

instituído pelo Decreto n° 5.800, de 8 de junho de 2006, objetivando desenvolver a 

modalidade de educação à distância, a fim de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no país. O Governo identifica no investimento nessa área 

vantagens como o baixo custo, a flexibilidade de horários e o alcance praticamente universal. 

Destaca-se o forte incremento das matrículas na graduação à distância entre 2003 e 2013. 

Nesse período houve um crescimento de 2200%, tendo em 2003 menos de 50 mil matrículas, 

e em 2013, mais de 1,1 milhão (MEC/SESu, 2015).  

 Essas medidas governamentais desenvolvidas no âmbito da educação superior 

possibilitaram uma significativa expansão quantitativa desse nível de ensino no país. 

Entretanto, questiona-se o potencial de democratização de tais programas e ações. De acordo 

com Dias Sobrinho (2010), considerando o baixo poder aquisitivo da maioria da população 

brasileira, é indispensável que a expansão se dê mais intensamente através do sistema público.  

Zago (2006) destaca que até os dias atuais as políticas mercantilistas da educação superior 

vêm fortalecendo a rede privada, a qual detém no cenário atual aproximadamente 88% das 

instituições e mais de 70% do total de matrículas (MEC/INEP, 2013). Nesse sentido, alguns 

autores, como por exemplo, Neves, Raizer, e Fachinetto (2007), destacam que as políticas 

implementadas têm resultado numa expansão prioritariamente pelo setor privado, o que leva a 

uma inclusão instável e num sistema muito criticado por sua baixa qualidade. A crítica, nesse 
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momento, concebe que uma efetiva democratização da educação superior requer, para além 

das políticas de ampliação do acesso, o fortalecimento do sistema público de ensino (ZAGO, 

2006). 

 A opção do Governo Federal para promover a expansão da rede pública de educação 

superior foi a criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). O REUNI foi instituído pelo Decreto n° 6.096, de 24 de 

Abril de 2007, tendo como principal o favorecimento da ampliação do acesso e permanência 

na educação superior, no nível de graduação, através do melhor aproveitamento da estrutura 

física e de recursos humanos existentes nas IFES (BRASIL, 2007). Com esse programa, o 

Governo Federal adotou um conjunto de medidas a fim de retomar o crescimento da educação 

superior pública, viabilizando a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de 

educação superior do país.  

 As ações do REUNI contemplam a ampliação do número de vagas nos cursos de 

graduação, o aumento da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o 

combate à evasão, entre outras metas cuja finalidade é diminuir as desigualdades sociais no 

Brasil. A estratégia adotada para implementar a expansão da educação superior pública foi 

concebida em três etapas. A primeira, fase I, que se deu no período de 2003 a 2007, teve 

como principal meta interiorizar a educação superior pública federal. O período entre 2008 a 

2012 implantou-se a fase II, foi marcado pela execução do REUNI. E por fim, em sua terceira 

fase, a expansão desse nível de ensino caracteriza-se pela continuidade das propostas 

anteriores e a sua complementação com iniciativas específicas de desenvolvimento regional. 

A partir desse processo de expansão e reestruturação das instituições federais, buscou-se 

ampliar o acesso à rede pública e contribuir para a redução das assimetrias regionais. 

(MEC/SESu, 2015).  

 A estratégia de interiorização adotada pelo Governo Federal considera que o 

desenvolvimento de uma região está diretamente ligado aos investimentos locais, de modo 

que, o incentivo à educação, principalmente superior, conduz o local de implantação a um 

crescimento acelerado. Isso se dá em decorrência da necessidade de adequação à nova 

realidade local, levando ao desenvolvimento devido ao aumento da demanda de docentes, 

técnicos e discentes na região. Também leva em consideração o fato de que os egressos do 

ensino médio sem opções de educação superior em sua localidade tendem a migrar, muitas 

vezes em caráter definitivo, para outros pontos onde a oferta é mais ampla e diversificada. 

Assim, a região abandonada perde a oportunidade de fixar profissionais altamente 
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qualificados e os estudantes sem condições financeiras de migrar para áreas mais favoráveis 

perdem a oportunidade de se qualificar (MEC/SESu, 2015). 

Nessa perspectiva, o processo de interiorização é considerado essencial para combater 

o desequilíbrio no desenvolvimento regional e atingir estudantes sem condições de se deslocar 

para outras regiões. O investimento do Governo nesse aspecto proporcionou uma expansão de 

vagas públicas, distanciando-se do tradicional modelo de oferta de vagas nas capitais e 

grandes centros urbanos, representando um aumento de 153% do número de municípios 

atendidos por universidades federais, que passou de 114 para 289 municípios, havendo um 

esforço de se deslocar as IFES para as localidades mais carentes e com menor cobertura 

(MEC/SESu, 2015). 

A expansão se deu não apenas a partir da criação de novas universidades federais, mas 

também de campi no interior do país. No período de 2003 a 2014, houve um salto de 45 para 

63 universidades federais, o que representa a ampliação de 40%, e de 148 campi para 321 

campi/unidades, representando um crescimento de 117% (MEC/SESu, 2015). A Tabela 1 

abaixo apresenta mais detalhadamente o panorama de expansão da rede de educação superior 

pública. 

 

Tabela 1 – Panorama da Expansão universitária 

 2002 2014 

Universidades Federais 45 63 

Campi 148 321 

Cursos de Graduação Presencial 2.047 4.867 

Vagas Graduação Presencial 113.263 245.983 

Matrículas Graduação Presencial 500.459 932.263 

Matrículas Educação à Distância 11.964 83.605 

Matricula Pós-graduação 48.925 203.717 

Fonte: MEC/SESu (2015) 

 

 Os dados apresentados na tabela acima apontam para um avanço significativo durante 

o Governo petista, no que diz respeito ao aspecto quantitativo, do sistema universitário do 

país quando comparado ao quadro de Governos anteriores. Evidencia-se aí um movimento 

voltado para maiores investimentos no setor público de educação superior após um longo 

período de precarização do mesmo.  
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 As políticas públicas para educação adotadas pelo Governo petista a partir de 2003 

procuraram alinharem-se as diretrizes do Plano Nacional de Educação - PNE (2001/2010), 

instituído pela Lei nº 10.172/2001. O Plano definia como prioridade a ampliação do número 

de estudantes em todos os níveis de ensino, estabelecendo como a primeira meta para a 

educação superior o provimento, até 2010, de oferta de vagas para, pelo menos, 30% da faixa 

etária de 18 a 24 anos.  

 A reforma da educação superior implementada pelos Governos Lula-Dilma 

possibilitou um crescimento significativo do número de matrículas nesse nível de ensino, que 

passou de 3,9 milhões em 2003 para 7,3 milhões em 2013, o equivalente a 86%. Essa 

expansão representou uma taxa de escolarização bruta de 29% e taxa de escolarização líquida 

de 18% (MEC/SESu, 2015). Apesar do crescimento expressivo, o país não alcançou a meta 

do PNE (2001/2010) e ainda está longe de atingir a meta colocada no atual PNE (2014-2024), 

que propõe elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 24 anos.  

 O processo de ocupação dessas vagas também sofreu modificações a partir de 2009, 

com a reformulação do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Medida que juntamente 

com a adoção de ações afirmativas integram o conjunto das políticas expansionistas e 

democratizantes da educação superior brasileira. O ENEM foi criado em 1998 inicialmente 

com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica. A partir de 

2009 passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino 

superior.  Desde então, foi possibilitado às universidades federais se integrassem às propostas 

de forma gradativa, podendo a utilização das notas do Enem para acesso ao ensino superior 

ocorrer em diferentes formatos, como fase única de seleção ou combinado com seus processos 

seletivos próprios.  

 Em janeiro de 2010 foi instituído o Sistema de Seleção Unificada – SISU, que trata-se 

de um sistema informatizado, por meio do qual instituições públicas gratuitas de educação 

superior ofertam vagas em cursos de graduação a estudantes, que são selecionados 

exclusivamente pelas notas obtidas no Enem. Assim, compõe-se o sistema ENEM/SISU, um 

processo seletivo unificado, que tem por objetivo a democratização do acesso às vagas 

oferecidas pelas instituições públicas e gratuitas de educação superior.  

Esse sistema vem ganhando cada vez mais adesão, sendo verificado o aumento do 

número de instituições participantes e também do quantitativo de vagas ofertadas. Registrou-

se um crescimento de 125% na participação de instituições de 2010 para 2014, que contou 
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inicialmente com 51 instituições participantes avançando para 115 no processo seletivo do 

primeiro semestre de 2014 (MEC/SESu, 2015). 

Uma outra modalidade de seleção que visa reservar parte das vagas das universidades 

federais para grupos considerados vulneráveis socialmente a discriminações é o sistema de 

cotas afirmativas, definido pela Lei nº 12.711/2012 e regulamentado pelo Decreto nº 

7.824/2012, conhecido como a Lei de Cotas. No Brasil os grupos acolhidos por essa política 

de ação afirmativa foram os estudantes oriundos de escolas públicas, com reserva específica 

para pretos, pardos e indígenas. A Lei prevê a reserva de no mínimo 50% das matrículas por 

curso e turno nas universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia 

a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Essas 

vagas devem ser distribuídas da seguinte forma: metade para estudantes de escolas públicas 

com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e a outra 

metade para estudantes oriundos de escolas públicas com renda familiar superior a um salário 

mínimo e meio. Além disso, deve ser levado em conta, em ambos os casos, o percentual 

mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas autodeclarados no Estado, 

de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A implantação das cotas deve ocorrer gradativamente, ao longo dos quatro anos 

seguintes a publicação da Lei. Assim, em 2013 as instituições terão que reservar, pelo menos, 

12,5% do número de vagas ofertadas para os cotistas, até que em 2016 chegue à metade da 

oferta total do ensino público superior federal. A Figura1 abaixo ajuda a compreender como 

deve ser realizada a distribuição de vagas nas instituições de acordo com o novo sistema de 

cotas.  

Figura 1 – Distribuição das vagas reservadas de acordo com a Lei 12.711/2012 

 

Fonte: Ministério da Educação (MEC). 
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Apesar dos avanços alcançados nos últimos anos no sentido da expansão e 

democratização do ensino superior no país, através de programas e ações voltados para a 

ampliação de vagas e inclusão social, questiona-se até que ponto tais políticas atuam a favor 

de um efetivo processo de democratização desse nível de ensino. Segundo Dias Sobrinho 

(2010), por mais mérito que haja nessas políticas de caráter expansionista e democratizantes, 

que tem possibilitado certo abrandamento das assimetrias sociais no contexto da educação 

superior, essas ainda apresentam sérias limitações, sendo a principal delas a vulnerabilidade 

de grande parcela da população brasileira. O autor chama atenção para as restrições 

econômicas e lacunas da formação precedente de alguns estudantes que ingressam no ensino 

superior por meio de algum programa de inclusão social, constituindo-se em situações 

adversas que os colocam em condição de desvantagem ante aos demais. Nessa perspectiva, 

Pereira e Silva (2010) destacam que sem um conjunto de outras políticas sociais que 

promovam condições igualitárias de acesso e permanência, sobretudo daqueles estudantes em 

situação de vulnerabilidade social, corre-se o risco de se reproduzir no âmbito da educação 

superior as desigualdades presentes na sociedade brasileira.  

O que se coloca em questão é a importância de políticas preocupadas coma criação de 

condições de uma permanência qualificada desses estudantes associada às políticas de 

ampliação de acesso de grupos anteriormente privados desse nível de ensino. Nesse sentido 

Zago (2006) afirma que uma efetiva democratização da educação requer políticas para a 

ampliação do acesso, em todos os seus níveis, mas requer também políticas voltadas para a 

permanência dos estudantes no sistema educacional. Corroborando essa concepção, Dias 

Sobrinho (2010, p. 1226) destaca que  

a “democratização” da educação superior não se limita à ampliação de 

oportunidades de acesso e criação de mais vagas. Além da expansão 

das matrículas e da inclusão social de jovens tradicionalmente 

desassistidos, em razão de suas condições econômicas, preconceitos e 

outros fatores, é imprescindível que lhes sejam assegurados também 

os meios de permanência sustentável, isto é, as condições adequadas 

para realizarem com boa qualidade os seus estudos. Assim, acesso e 

permanência são aspectos essenciais do processo mais amplo de 

“democratização”. Porém, a expansão quantitativa é só uma das faces 

da questão da “democratização” da educação superior. 

 

 Assim, concebe-se que acesso e permanência são partes indissociáveis de um mesmo 

processo, de modo que, à medida que se expande a educação superior e se propicia o maior 

acesso, principalmente de jovens de camadas econômicas mais baixas, aumenta-se a pressão 



32 
 

por políticas que viabilizem não só o ingresso num curso superior, mas também as condições 

efetivas para a sua conclusão. 

 Diante dessas questões, o atual Governo tem se preocupado em desenvolver políticas 

que respondam às pressões e lutas sociais históricas mediante o descaso por parte do Estado 

em torno da demanda real dos estudantes universitários por ações de assistência estudantil que 

visem a garantir não apenas o acesso à educação superior, mas de igual modo, a permanência 

nesse espaço.  Exemplos do desenvolvimento de ações nesse sentido são o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (PNAES), instituído pela Portaria n° 39/2007 do MEC e 

regulamentado posteriormente pelo Decreto 7.234/2010, e o Programa de Bolsa Permanência 

(PBP), criado através da Portaria n° 389/2013 do MEC, as quais serão melhor discutidas no 

capítulo que se segue, o qual procurará apresentar a trajetória histórica das construções 

conceituais e políticas acerca da temática da Assistência Estudantil. 
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3. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO: 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA, SUJEITOS POLITÍCOS E CONCEPÇÕES 

 

3.1. Trajetória Histórica da Assistência Estudantil no Brasil: Das Origens à 

Regulamentação 

A Assistência Estudantil (AE) no contexto brasileiro vem sendo construída a partir de 

diversas reflexões, debates e práticas implementadas ao longo da História. Sua conformação 

está fortemente ligada às transformações sociopolíticas do país e a seus impactos na história 

da Educação Superior brasileira. De iniciativas pontuais e fragmentadas, restrita a instituições 

isoladas e escassos recursos, as discussões acerca da assistência ao estudante vão se tornando 

cada vez mais sistemáticas e complexas no decurso de sua trajetória até ganhar maior 

legitimidade na agenda do governo e alcançar o status de política de Estado nos anos 2000. 

 Kowalski (2012), ao realizar uma investigação bibliográfica sobre a formalização da 

assistência estudantil no Brasil, considerando aspectos sociopolíticos e econômicos do país, 

sistematizou seu percurso histórico em três fases distintas. A primeira fase corresponde a um 

longo período, partindo da criação da primeira universidade até o período de 

“redemocratização” política. A partir desse momento, uma segunda fase inicia-se em meio a 

um espaço favorável para o desenvolvimento de uma série de debates e projetos de leis que 

resultaram em uma nova configuração da política de AE nas universidades brasileiras. A 

terceira fase, por sua vez, abarca um período de expansão e reestruturação das IFES seguindo 

até os dias atuais. 

 Dito em termos de alguns marcos históricos, a primeira fase corresponde às ações de 

assistência aos estudantes que se desenvolveram entre o período de consolidação das 

primeiras universidades brasileiras do século XX (sob o governo de Getúlio Vargas) e a 

criação do FONAPRACE (Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis), no auge da “redemocratização” brasileira dos anos 1980, inaugurando assim, a 

sua segunda fase. A terceira fase da estruturação destas políticas nas IFES inicia-se com a 

aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil, em 2007, que culminará no Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) instituído pela Portaria n° 39 de 12 de dezembro 

de 2007, e em seguida regulamentado pelo Decreto 7.234 de 19 de Julho de 2010, 

configurando-se como um período de expansão da assistência estudantil nas IFES. 
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 A partir dessa estruturação em fases, discute-se a seguir a trajetória histórica 

desenvolvida pela AE no Brasil. 

 

3.1.1. Primeira fase da Assistência Estudantil: Das primeiras ações à “redemocratização” 

política 

 

As raízes da Assistência Estudantil no cenário brasileiro remontam ao período 

correspondente ao final da República Velha. Admite-se que a primeira ação de assistência ao 

estudante no Brasil ocorreu durante o governo de Washington Luís, em 1928, quando foi 

estabelecida a Casa do Estudante Brasileiro em Paris. Esta se tratava de uma residência 

universitária destinada aos jovens que se dirigiam a França para estudar e tinham dificuldades 

de fixar moradia no país, cabendo ao governo brasileiro o repasse de recursos tanto para a 

edificação das estruturas como para manutenção da casa e dos estudantes (SILVEIRA, 2012; 

KOWALSKI, 2012). Nessa época, o acesso ao ensino superior era bastante restrito, aberto 

apenas para as elites brasileiras, as quais tinham a prática de enviar seus filhos para estudar na 

Europa. Desse modo, observa-se que a AE nasce voltada para o atendimento das classes mais 

abastadas da sociedade.  

No território nacional mais propriamente, as primeiras práticas de AE remontam a 

década de 1930, atrelada a consolidação das primeiras universidades brasileiras do século XX, 

sob o governo de Getúlio Vargas. Segundo Nascimento (2013), nesse período as ações de 

assistência ao estudante constituíam-se em mecanismos emergenciais e focalizados, que se 

inserem na agenda educacional brasileira diante das exigências de modernização do país que 

demandavam a escolarização da classe trabalhadora. Sua emergência é marcada, sobretudo, 

pelos programas de alimentação e moradia (PINTO; BELO; PAIVA, 2012). Uma importante 

manifestação de assistência prestada ao estudante nesse momento foi a abertura da Casa do 

Estudante do Brasil, a qual se estabeleceu no Rio de Janeiro no início dos anos de 1930, com 

o objetivo de auxiliar os estudantes considerados mais “carentes”. Consistia num casarão de 

três andares acoplado a um restaurante popular que recebeu grandes doações do governo 

federal durante a Era Vargas (COSTA, 2009; SILVEIRA, 2012; KOWALSKI, 2012).  

Sob a presidência de Getúlio Vargas iniciou-se uma reorganização da sociedade 

brasileira, processo no qual se valorizaram questões da educação entendendo-se a reforma 

educacional como uma medida emergencial a ser tomada. Nesse contexto, empreendeu-se 

uma primeira reforma no ensino superior e consequentemente uma possível regulamentação 

da assistência estudantil para esse nível de ensino (SILVEIRA, 2012; KOWALSKI, 2012). 
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A partir da Reforma Francisco Campos, em 1931, através do Decreto 19.851/031, 

denominado Lei Orgânica do Ensino Superior, coloca-se a primeira tentativa de 

reconhecimento de uma política de AE no Brasil pelo Estado (LIMA, 2002). Em 1934, essa 

Lei alcança o status constitucional e a AE é regulamentada no artigo 157, inciso §2°, no qual 

se prevê recursos através de um fundo que: "[...] se aplicará em auxílio a alunos necessitados, 

mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudos, assistência alimentar, 

dentária e médica" (BRASIL, 1934). 

Com o apoio do Ministério da Educação, em Agosto de 1937, a Casa do Estudante do 

Brasil, no Rio de Janeiro, realiza o 1º Conselho Nacional de Estudantes e consegue consolidar 

o almejado projeto de criar a entidade máxima dos estudantes. É criada a União Nacional dos 

Estudantes (UNE), fruto de uma tomada de consciência acerca da necessidade de organização 

em caráter permanente e nacional da participação política estudantil (POERNER, 2004). A 

proposta de se organizar uma representação estudantil de âmbito nacional era antiga. 

Entretanto, faltavam condições materiais e políticas para consolidação dessa ideia. Essa 

entidade se tornará um dos principais sujeitos políticos da luta em prol da AE no país. 

A UNE nasceu, portanto, na Casa do Estudante do Brasil, instituição simpática ao 

poder público, havendo sido o Conselho Nacional dos Estudantes instalado solenemente pelo 

Ministro da Educação. A criação da UNE no bojo das organizações da Casa do Estudante do 

Brasil já aponta para sua ligação com a AE. Sobre isto, os representantes do Movimento de 

Casas de Estudantes (MCE) destacando a relação entre as moradias estudantis e o Movimento 

Estudantil (ME), afirmam que:  

O próprio surgimento da União Nacional dos Estudantes (UNE), denota 

essa ligação: Casas – ME. Foi no final dos anos 30 uma moradia 

estudantil que percebeu a necessidade de organização política dos 

estudantes nacionalmente. A Casa do Estudante do Brasil, no Rio de 

Janeiro então Distrito Federal, convoca o 1º Conselho Nacional de 

Estudantes, e nesse evento se funda a UNE, em 1937.
1
 

  

Apesar de a referida data ser considerada como a fundação da UNE, o seu 

reconhecimento oficioso só ocorrerá em Dezembro do ano seguinte, no II Congresso Nacional 

dos Estudantes, no qual o governo esteve presente e a entidade pode se consolidar com o 

apoio de 82 associações universitárias e secundaristas de todo o país (POERNER, 2004). 

Oficialmente, a entidade foi reconhecida em 11 de Fevereiro de 1942, com o Decreto-Lei nº 

4.105, o qual será revogado pela ditadura militar em Novembro de 1964, através da chamada 

Lei Suplicy (FÁVERO, 2009). 

                                                           
1
 Informação disponível em http://sencebrasil.blogspot.com.br/p/historico-do-mce.html.  

http://sencebrasil.blogspot.com.br/p/historico-do-mce.html
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Em 1938, a convocação para o II Congresso Nacional dos Estudantes, já apontava para 

a preocupação dos universitários com questões referentes à assistência ao estudante. Isso se 

observa quando traz entre suas teses o tópico "Situação Econômica" do estudante, que incluía 

os seguintes pontos: Problema das taxas e matrículas; subvenção do Estado; problemas de 

habitação - cidades universitárias; casas de estudantes e casas de internos; problemas de 

alimentação; birô de empregos; estágios remunerados; racionalização do trabalho intelectual; 

assistência médica, dentária e judiciária (POERNER, 2004). Durante esse evento foi aprovado 

o plano de reforma educacional que pretendia apresentar soluções para os problemas 

educacionais constatados na época, destacando entre outros pontos a necessidade de se 

auxiliar os estudantes com dificuldades econômicas, o que sinalizava o início de uma 

conscientização por parte dos estudantes da importância da assistência estudantil nas 

universidades brasileiras.  

No âmbito do Estado, na Constituição de 1946, a Educação passa a ser concebida 

como um direito de todos, e a AE torna-se obrigatória em todos os sistemas de ensino, 

conforme aponta o artigo 172: “Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de 

assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência 

escolar.” (BRASIL, 1946).  Nesse mesmo ano, foi homologado o Decreto nº 20.302, o qual 

estabeleceu que a Seção de Prédios, Instalações e Estudos dos estabelecimentos de ensino 

superior deveriam pensar alternativas para os problemas relacionados à assistência médico-

social dos estudantes. O mesmo texto referente à obrigatoriedade da AE em todos os níveis de 

ensino se repete na Constituição de 1967, bem como a ideia da educação como um direito de 

todos. Contudo, destaca-se que nessa, pela primeira vez, aparece a concepção de se assegurar 

igualdade de oportunidades, segundo explicita o artigo 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” (BRASIL, 

1967). 

Como se pode observar, até o momento, a AE é colocada pelo Estado como uma 

medida voltada para ajuda dos “necessitados”. É com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB/Lei 

nº 4024 de 1961, que a AE passa a ser compreendida como um direito para todos os 

estudantes que precisarem, e não mais como uma ajuda (SILVEIRA, 2012), conforme se 

percebe nos seus artigos 90 e 91: 

Art. 90. Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos 

sistemas de ensino, técnica e administrativamente, prover, bem como 

orientar, fiscalizar e estimular os serviços de assistência social, médico-

odontológicos e de enfermagem aos alunos.  
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Art. 91. A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a 

orientação dos respectivos diretores, através de serviços que atendam ao 

tratamento dos casos individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à 

organização social da comunidade (BRASIL, 1961). 

 

 A partir da década de 1960, haverá um maior amadurecimento da temática da AE no 

âmbito da sociedade civil, à medida que ganhava forças o Movimento em prol da Reforma 

Universitária, desenvolvido pelos estudantes, intelectuais e comunidade acadêmica 

responsável por encabeçar reivindicações em torno da democratização da universidade e da 

sociedade de maneira geral.  Nesse contexto, a UNE desempenhou um importante papel 

defendendo com veemência a reforma universitária no interior da qual a pauta da assistência 

estudantil surge como uma das principais bandeiras de luta dos estudantes, dando maior 

visibilidade ao tema (NASCIMENTO, 2013).  

Com a LDB de 1961 em vigor e em meio ao cenário reformista, a UNE, com o 

objetivo de mobilizar as lideranças estudantis para a problemática da reforma, promove três 

Seminários Nacionais de Reforma Universitária (SNRU) nos anos de 1961, 1962 e 1963. 

Esses seminários foram eventos particularmente importantes para o desenvolvimento da 

temática da AE, pois apresentaram em suas discussões a conscientização dos estudantes 

acerca da importância de ações voltadas para o apoio à categoria estudantil em seu processo 

de formação acadêmica. O I SNRU ocorreu em maio de 1961, em Salvador, do qual resultou a 

Declaração da Bahia. Nesse documento, destaca-se a urgente necessidade de se intensificar a 

assistência ao estudante, por meio de: Bolsas de estudos; Restaurantes; Assistência médico-

odontológica-farmacêutica; Assistência social; apoio para aquisição de livros e material 

técnico etc., devendo o serviço de assistência ser planejado pelo MEC, a partir de 

departamentos especializados (UNE, 1961 apud FÁVERO, 2009). O II SNRU realizou-se em 

março de 1962, em Curitiba, cujas conclusões estão reunidas na chamada Carta do Paraná. 

Nessa, vemos mais uma vez a preocupação com o que se identificou como “problema 

assistencial do corpo discente”, chamando a atenção para que a assistência ao estudante não 

seja orientada por ações de caráter paternalista, além de reivindicar a criação nas 

universidades de um setor de pesquisa e estudos para fins de levantamentos sobre os 

problemas socioeconômicos dos estudantes (UNE, 1962 apud FÁVERO, 2009). Sobre o III 

SNRU, realizado em Belo Horizonte em 1963, Fávero (2009) afirma que o temário discutido 

seguiu, em linhas gerais, as mesmas orientações já discutidas na Carta do Paraná.  

Com o golpe militar de 1964, a UNE passa a ser perseguida pela ditadura militar 

(1964-1985), tendo sua sede invadida e incendiada na praia do Flamengo, como medida de 
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intimidação. Sua representatividade foi legalmente retirada através da Lei Suplicy de Lacerda 

passando a atuar na ilegalidade. Apenas no final dos anos 70, a partir dos primeiros sinais de 

enfraquecimento do regime militar, a UNE começou a se reestruturar, realizando um 

Congresso de reconstrução da entidade em Salvador, em 1979, reivindicando mais recursos 

para a universidade, em defesa do ensino público e gratuito.
2
 

De acordo com Lima (2002), somente após a reativação da UNE, a luta pela 

assistência estudantil, sobretudo em prol das moradias estudantis, foi retomada, tendo como 

marco representativo à realização do 1º Encontro de Casas de Estudante, em 1976, no Rio de 

Janeiro. 

Na década de 1970, houve algumas tentativas de estruturação da AE em âmbito 

nacional, como por exemplo, a instituição do Departamento de Assistência ao Estudante 

(DAE) vinculado ao Ministério da Educação (MEC), que tinha como objetivo manter uma 

política de assistência ao estudante universitário em nível nacional, enfatizando programas de 

alimentação, moradia, assistência médica e odontológica. Entretanto, nos governos posteriores 

o DAE foi extinto (KOWALSKI, 2012; SILVEIRA, 2012; NASCIMENTO, 2013).  

 No período correspondente ao final da década de 1970 e início de 1980, houve a 

efetivação por parte do governo de algumas ações voltadas para política de AE, entretanto, 

essas políticas voltavam-se principalmente para o ensino fundamental e médio. Em 1983, por 

exemplo, foi aprovado pelo MEC a Fundação de Assistência ao Estudante, que atuava como 

um instrumento para o Ministério da Educação e Cultura executar a Política Nacional de 

Assistência ao Estudante, em níveis da educação pré-escolar, fundamental e médio. Essa 

fundação, contudo, não abarcava o desenvolvimento de ações destinadas para o ensino 

superior, e foi extinta em 1997 (KOWALSKI, 2012). 

 Até aqui, a AE desenvolvida no Brasil caracteriza-se por ações restritas, voltadas para 

a elite do país, as quais detinham o privilégio do acesso à educação superior na época, 

cumprindo naquele momento a função de subsidiar os custos adicionais (formação 

complementar no exterior) destes estudantes. Uma maior atenção do ponto de vista 

governamental se dá com a ampliação da discussão acerca do tema a partir da luta em prol da 

reforma universitária, quando a AE passa a ser importante bandeira dos movimentos sociais 

da educação nesse período. A AE implementada, de modo geral, não obteve um caráter 

expressivo de modo a repercutir eficazmente na permanência de um número expressivo de 

                                                           
2
 Informações disponíveis em http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/. 

http://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/


39 
 

estudantes universitários. Observa-se que ainda não havia nesse momento um projeto de 

âmbito nacional voltado exclusivamente para a assistência estudantil no ensino superior. 

As principais ações desenvolvidas nesse momento identificado como primeira fase da 

AE estão sistematizadas no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 – Linha do Tempo da Primeira Fase da Assistência Estudantil 

ANO AÇÕES/EVENTOS 

1928 Inauguração da Casa do Estudante Brasileiro, em Paris, pelo presidente Washington Luis  

1930 Abertura da Casa do Estudante do Brasil no Rio de Janeiro, acoplado ao Restaurante 

Universitário. 

1931 Tentativa de reconhecimento da Assistência Estudantil por meio da regulamentação da 

política de assistência estudantil brasileira, através do Decreto nº 19851/1931. 

1934 Regulamentação da assistência estudantil, no artigo 157 da Constituição Federal de 1934, 

inciso §2º, prevendo fornecimento de material escolar, bolsa de estudo, assistência alimentar, 

dentária e médica. 

1937 Criação da União Nacional dos Estudantes (UNE). 

1946 Promulgação da Constituição Federal, que torna a Assistência Estudantil obrigatória para 

todos os níveis de ensino. 

1961 Aprovação da LDB que estabelecia a assistência estudantil como um direito a ser garantido 

de forma igual a todos os estudantes. 

1970 Criação do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), com o objetivo manter uma 

política de assistência ao estudante universitário em nível nacional. 

Fonte: Adaptado de Kowalski (2012). 

 

A partir da década de 1980, em decorrência da forte crise econômica enfrentada pelo governo 

militar, inicia-se no Brasil um novo movimento que conduzirá o país a um processo de 

redemocratização (KOWALSKI, 2012; SILVEIRA, 2012). Nesse momento, o tema da 

democratização da educação, particularmente da universidade pública, passa a ser defendido 

por novos sujeitos políticos tais como o Fonaprace (Fórum Nacional de Pró-reitores de 

Assuntos Comunitários e Estudantis), criado em 1987, “encarregado de discutir, elaborar e 

propor ao MEC a política de Promoção e Apoio ao Estudante”. (FONAPRACE, 2012, p. 15). 

Esse período marca o início da segunda fase da política de AE. 
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3.1.2. Segunda fase da Assistência Estudantil: O Fonaprace protagonizando a luta 

 Com a abertura política pós-ditadura militar e o processo de “redemocratização” do 

país nos anos 1980, constroem-se o clima e espaço favoráveis para a intensificação e 

sistematização do debate acerca da assistência estudantil. É nesse terreno fértil que será criado 

o Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) a 

fim de intervir num cenário em que as ações de assistência aos estudantes ainda se 

constituíam de forma fragmentada e não obtinham legitimidade nem significativo apoio 

governamental. Desde meados de 1984, os Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis das IFES já se reuniam com a preocupação de discutir as políticas de promoção e 

apoio aos estudantes. Entretanto, é em 1987, no II Encontro Nacional da categoria ocorrido 

em Belo Horizonte – MG, que se deliberou pela criação do Fórum Nacional, o qual passaria a 

representar oficialmente e permanentemente os pró-reitores da área. 

 O Fonaprace congregava os pró-reitores, sub-reitores, decanos ou responsáveis pelos 

assuntos comunitários e estudantis das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do 

Brasil. Enquanto finalidade, o Fórum “definiu como meta prioritária trabalhar na 

sistematização de uma proposta de política de assistência ao estudante que garantisse acesso, 

permanência e conclusão de curso nas IFES, na perspectiva da inclusão e do direito social e 

da democratização do ensino”. (FONAPRACE, 2008, p. 01).  

 Nessa direção, destacam-se como seus objetivos os seguintes pontos:  

garantir a igualdade de oportunidades aos estudantes das IES Públicas 

na perspectiva do direito social; proporcionar aos alunos as condições 

básicas para sua permanência na Instituição; assegurar aos estudantes 

os meios necessários ao pleno desempenho acadêmico; contribuir na 

melhoria do Sistema Universitário, prevenindo e erradicando a 

retenção e a evasão escolar, quando decorrentes de dificuldades 

socioeconômicas. (FONAPRACE, 2000, p. 01). 

 

 A fim de contribuir para estruturação de uma Política de Assistência Estudantil de 

âmbito nacional, essa entidade desenvolveu sua atuação a partir de reuniões, debates, 

produção de documentos, e através da estratégia de buscar apoio de autoridades educacionais 

do Legislativo e do Executivo (FONAPRACE, 2008).  

 Segundo Nascimento (2013), o Fonaprace emerge com uma função reivindicativa, 

promovendo uma articulação entre a luta pela consolidação de uma Política de AE nas IFES e 

às bandeiras do Movimento de Reforma Universitária defendidas pelos intelectuais, 

estudantes e movimentos sociais da educação a partir da década de 1960. Nessa perspectiva, o 
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Fórum defende a construção de uma “Universidade pública, gratuita e de qualidade” 

(FONAPRACE, 1993, p. 60), buscando integrar o debate acerca da AE às pautas reformistas. 

 Nesse sentido, considera-se que o Fonaprace discutia a temática da AE a partir de um 

projeto educacional específico, tendo como fundamentos a democratização da universidade e 

a crítica aos processos de expansão/precarização e de privatização do ensino superior público 

que vinha sendo implementado pelo governo federal nas décadas de 1980 e 1990. Como 

exemplo dessa postura adotada pelo referido Fórum, demonstrando que a AE se discutia em 

articulação com os aspectos mais gerais do cenário da educação superior brasileira, tem-se o 

trecho seguinte retirado da publicação Universidade Pública e Gratuita: Patrimônio 

ameaçado, encontrada na coletânea Dez Encontros do Fonaprace (1993):  

A política do MEC em relação à assistência ao Estudante e Servidor das 

IFES tem sido de descaso e descompromisso total. Esta política faz parte de 

uma estratégia maior do governo que, aliado ao lobby privatista da educação, 

tem colocado a Universidade Pública e Gratuita em situação de penúria e 

abandono. Além disso, é importante ressaltar que o governo vem se 

empenhando sistematicamente através do próprio Ministério da Educação 

em levar à frente a campanha da difamação e desvalorização das 

Universidades Federais junto à opinião pública (FONAPRACE, 1993, p. 63). 

  

 Ainda nessa direção, no IV Encontro Nacional de Pró-reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis, ocorrido em Brasília, em Março de 1988, o Fórum denunciava 

que: 

O governo federal tem implementado, através de sucessivas medidas 

como decretos-leis, portarias etc., o sucateamento das Universidades 

Públicas, o que tem levado à perda da sua autonomia administrativa, 

da qualidade do ensino, bem como do papel de formadora de 

consciência crítica e do agente transformador da sociedade.  

Nesse sentido, o Fonaprace entende que a luta pelo atendimento às 

questões específicas de sua área de atuação [os assuntos comunitários 

e estudantis] deve estar vinculada à luta que vem sendo desenvolvida 

pelo CRUB, ANDES, FASUBRA, UNE e outras entidades 

representativas da sociedade, em defesa do ensino público, gratuito e 

de qualidade (FONAPRACE, 1993, p.  60). 

  

Desse modo, observa-se que a AE se constrói nesse momento sob a direção do 

Fonaprace a partir de uma leitura crítica da realidade da educação superior no país, em 

articulação com as bandeiras da Reforma Universitária, com o objetivo de propor uma 

Política de AE que responda ao projeto de universidade reivindicado pelo Fórum e pelos 

movimentos sociais da educação.  

Para além da crítica levantada contra o modelo de educação implementado pelo Estado 

naquele período e ao consequente descaso para a AE, o Fonaprace também assume uma 
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postura contestatória acerca da noção restrita de democratização das universidades adotada 

pelo Governo. A esse respeito, a entidade afirma que: 

O processo de democratização no sistema educacional brasileiro 

particularmente nas universidades públicas passa necessariamente pela 

incorporação de estudantes oriundos de famílias de baixa renda. Não 

basta, entretanto, assegurar-lhes o acesso: é preciso considerar que o 

compromisso efetivo do Estado com a democratização do ensino 

superior pressupõe a criação de condições concretas de permanência de 

todos os estudantes na universidade, até a conclusão do curso escolhido 

através da formulação de programas que busquem atenuar os efeitos das 

desigualdades existentes provocadas pelas condições da estrutura social 

e econômica (FONAPRACE, 1997, p.01). 

 

Um importante marco histórico que possibilitou o aprofundamento das discussões em 

torno da democratização do acesso e permanência nas universidades foi a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Este documento representou um significativo avanço social e 

político para a sociedade uma vez que, pela primeira vez na história do Brasil, configuram-se 

as garantias dos direitos sociais, além de também contemplar o processo de redemocratização 

da educação, mediante a universalização do acesso e a gestão democrática, centrada na 

formação do cidadão. Apesar de não tratar especificamente da educação superior, é nesta 

Constituição que se buscará os fundamentos para justificar a importância e legitimidade da 

AE no espaço universitário. No seu artigo 206 está disposto que o ensino deverá ser ministrado 

com base em alguns princípios sendo o primeiro: “I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola” (BRASIL, 1988). O mesmo texto se apresenta no artigo 3º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB, aprovada na década de 1990, oferecendo amparo legal 

para AE. Tal igualdade seria alcançada mediante uma política efetiva de assistência ao estudante. 

De acordo com Kowalski (2012), esse momento caracteriza-se por uma maior atenção 

do governo no que diz respeito ao favorecimento de condições mais justas de permanência e 

acesso ao ensino superior. Nesse contexto, a AE entra num processo de amadurecimento em 

relação aos direitos dos estudantes, procurando promover o acesso desses aos programas de 

apoio estudantil a fim de dar possibilidades para que os mesmos possam permanecer na 

universidade e concluir seus cursos. Contudo, esse processo se dá em meio a disputas de 

interesses e entraves políticos, de modo que as discussões acerca da política de AE ocorriam 

de forma fragmentada e restrita a algumas IFES, em sua maior parte, motivada pelos 

movimentos estudantis. Os programas de apoio ao estudante se davam a partir do esforço 

isolado de determinadas Instituições, geralmente insuficientes, sujeito muitas vezes à 

sensibilidade dos gestores (FONAPRACE, 2012). 
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Esse cenário de isolamento das iniciativas de AE nas IFES pode ser atribuído ao 

descrédito de suas ações, as quais eram entendidas como gastos adicionais ao orçamento já 

tão insuficientes ao qual estavam submetidas as Instituições (NASCIMENTO, 2014). 

Nesse período de 1990, o Fonaprace lutava contra a ofensiva neoliberal do Governo 

Fernando Henrique Cardoso, momento no qual se registra limitação de recursos, numa 

perspectiva nacional, destinados ao investimento no ensino superior público. Durante essa 

década, houve uma negação por parte dos governantes no que se refere ao provimento da AE 

(KOWALSKI, 2012), o que pode ser evidenciado através da LDB de 1996, a qual apresenta 

em seu artigo 71, inciso IV, a desresponsabilização do Estado a esse respeito: “Não 

constituirão despesas de manutenção e de desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas 

com: IV - Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social” (BRASIL, 1996).  

Com o objetivo de oferecer fundamentação sólida para a formulação de uma política 

de assistência ao estudante em esfera nacional, o Fonaprace empenhou-se na década de 1990 

no desenvolvimento de um trabalho sistemático nas IFES para determinação do perfil 

socioeconômico e cultural dos seus discentes. Com isso, buscava-se identificar dados 

confiáveis considerados elementos indispensáveis ao debate, formulação e implantação de 

políticas sociais que pudessem garantir a permanência dos estudantes em suas Instituições. 

Nessa direção, em 1994 foi realizado o primeiro levantamento do perfil socioeconômico dos 

universitários de graduação das IFES, entretanto, as informações coletadas não alcançaram a 

consistência necessária para a proposição de políticas de AE em âmbito local e nacional 

(FONAPRACE, 2012). 

Visando conhecer mais consistentemente o perfil dos estudantes matriculados nas 

Instituições Federais de Ensino Superior, o Fonaprace realizou e publicou em 1997, 2004, e 

posteriormente em 2011
3
, pesquisas amostrais sobre o Perfil Socioeconômico e Cultural dos 

Estudantes de Graduação dessas Instituições. Os dados levantados apontaram a classificação 

econômica dos discentes e os principais indicadores sociais relacionados às necessidades 

estudantis: moradia, alimentação, transporte, saúde, manutenção e trabalho, indicando 

parâmetros para melhor definir as diretrizes para o desenvolvimento de programas e ações de 

AE a serem implementados pelas IFES. Os principais resultados dessas pesquisas estão 

sumarizados no Quadro 2 abaixo, apresentando o perfil dos estudantes correspondente aos 

                                                           
3
 Com o objetivo de atualizar os dados acerca do perfil dos discentes das IFES no Brasil, uma 4ª pesquisa foi 

realizada pelo Fonaprace em 2014 cujo levantamento de dados foi encerrado no dia 15 de Dezembro do 
mesmo ano. Entretanto, os resultados ainda não foram divulgados até o presente momento. 
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períodos em que foram realizadas. Vale salientar que os critérios adotados para classificação 

socioeconômica em cada uma dessas pesquisas foram diferentes, dificultando uma análise 

comparativa mais precisa. O primeiro levantamento realizado tomou como referência o 

critério ABIPEME (Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado), o qual 

levava em consideração itens de conforto familiar e escolaridade do chefe da família, 

definindo 5 classes socioeconômicas (A, B, C, D e E), cada qual correspondente a diferentes 

faixas de renda familiar. A segunda pesquisa de perfil, desenvolvida em 2004, adotou o 

critério da ANEP (Associação Nacional das Empresas de Pesquisas), que se constitui como o 

aperfeiçoamento do critério ABIPEME, procurando enfatizar a função de estimar o poder de 

compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando assim a pretensão de classificar a 

população em termos de “classes sociais”. Tal critério promovia uma classificação da 

população em segmentos em torno da renda média familiar (A1, A2, B1, B2, C, D, e E) que 

variavam na época de R$ 207,00, correspondente à classe E, a R$ 7.793,00, referente à classe 

A1. O levantamento realizado em 2011, por sua vez, assume o critério da ABEP (Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa), que atribui pontos em função de cada característica 

domiciliar, realizando uma correspondência entre faixas de pontuação e estratos de 

classificação econômica definidos por A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, e E, estabelecendo faixas 

de renda que variavam na ocasião entre R$ 415,00 (classe E) e R$ 11.480,00 (classe A1). 

 

Quadro 2 – Síntese dos Resultados das Pesquisas Realizadas pelo Fonaprace (1997, 2004, 

2011) 

INFORMAÇÕES 1997 2004 2011 

Nº de IFES participantes 44 47 57 

 
Classificação Econômica 

A: 12,61% 
B: 43,11% 
C+D+E: 44,29% 

A: 15,6% 
B: 41,5% 
C+D+E: 42,8% 

A: 15% 
B: 41% 
C+D+E: 44% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados Gerais 

Sexo F: 51,44% 
M: 48,56% 

F: 53% 
M: 47% 

F: 53,51% 
M: 46,49% 

Idade média 23 anos 23 anos 23 anos 

Raça/cor/etnia  
 

--- 

Branca: 59,4% 
Preta: 5,9% 
Indígena: 2% 
Amarela: 4,5% 
Parda: 28,3% 

Branca: 53,93% 
Preta: 8,72% 
Indígena: 0,93% 
Amarela: 3,06% 
Parda: 32,08% 

Situação conjugal Solteiros: 84,65% 
Casados: 15,35% 

Solteiros: 88,6% 
Casados: 11,4% 

Solteiros: 86,6% 
Casados: 7,68% 

Possuem filhos 12,17% 11,5% 9,21% 

Utilização de 
Transporte coletivo 

60,6% 59,9% 56,56% 

Atividade 
remunerada  

42,04% 26,3% 37,6% 

Escolaridade dos pais 32,16% dos pais e  28,41% possuem 
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26,90% das mães 
possuem Ensino 
Superior 

--- Ensino Superior 

 
 
 
Histórico 
Acadêmico 

Oriundos de Escola 
Pública 

45% 46,2% 45% 

Participação em 
programas de AE 

12,73% 13,20% Alimentação: 15% 
Transporte: 10% 
Permanência: 11% 

Participação em 
Atividade acadêmica 
remunerada 

15,42% 19,1% 33% 

 
 
Dados Culturais 

Principal Fonte de 
informação 

TV (82,4%) TV (51,1%) Internet (70%) 

Domínio de Língua 
estrangeira 

Inglês (23,32%) Inglês (30,2%) Inglês (38,31%) 

Domínio do 
Computador 

22,8% 43,9% --- 

 
 
 
Qualidade de 
Vida 

Utilização dos 
serviços públicos de 
saúde 

27,22% 32,7% 41,7% 

Frequência ao 
dentista 
(semestralmente) 

22,2% 27,37% 24,37% 

Prática de atividades 
físicas 

86% --- 67,58% 

Saúde mental 
(Dificuldades 
Emocionais) 

--- 36,9% 47,7% 

Utilização dos 
equipamentos 
Comunitários 

Moradias estudantis 2,4% 2,6% 2,5% 

Restaurantes 
Universitários 

19,10% 24,7% 15% 

Bibliotecas 79,99% 82,6% --- 

Fonte: Sistematizado pela autora, 2015. 

 

Essas pesquisas tornaram evidente a necessidade do desenvolvimento de programas de 

apoio ao universitário ao demonstrar, entre outros aspectos, a existência de uma parcela 

significativa de discentes que pertenciam às categorias econômicas C, D e E (em torno de 

44%), os quais estão abaixo do padrão médio das necessidades materiais, culturais e de 

serviços, constituindo a demanda potencial de assistência ao estudante (FONAPRACE, 1997). 

Esse dado buscava romper com o ideário de que as universidades públicas eram frequentadas 

exclusivamente por estudantes pertencentes às classes sociais mais altas da sociedade, os 

quais poderiam arcar com os custos de sua formação acadêmica, gerando discussões acerca da 

pertinência da gratuidade do ensino superior público. 

Os resultados desses levantamentos realizados pelo Fonaprace terão um importante 

papel no processo de legitimação da AE em âmbito governamental. A partir da primeira 

pesquisa, por exemplo, o Fonaprace, ao final do ano de 1999, solicitou a inclusão da AE no 
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Plano Nacional da Educação – PNE 2001-2010 (Lei nº 10.172, de 2001). Tal reivindicação foi 

acatada pelo então Deputado Nelson Marchezan, relator do PNE na época, pondo a assistência 

aos estudantes entre os objetivos e metas para o Ensino Superior no Brasil, através das 

seguintes proposições:  

33. Estimular as instituições de ensino superior 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, 2001).
4
 

 

Após isso, o Fonaprace empenhou-se na elaboração de um documento mais amplo a 

fim de materializar sua proposta acerca de uma política de AE utilizando-se dos dados da 

primeira pesquisa e das dificuldades enfrentadas pelos estudantes observadas pelos setores 

responsáveis nas IFES. É elaborado, assim, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, cuja 

versão final foi encaminhada à ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior) em 4 de abril de 2001, tornando-se o documento 

base para todas as ações concernentes ao tema.  

 O Plano trazia diretrizes norteadoras para a definição de programas e projetos, além 

de demonstrar aos órgãos governamentais a necessidade de destinação de recursos financeiros 

para a AE nas IFES. Solicitava-se que verbas específicas fossem destinadas à manutenção da 

assistência aos estudantes, na matriz orçamentária anual do MEC. O documento aponta ainda 

as áreas estratégicas a partir das quais a Assistência Estudantil poderia ser desenvolvida nas 

IFES. Essas estão sistematizadas no Quadro 3 abaixo. 

 

 

 

                                                           
4 Apesar da incorporação da AE no PNE 2001-2010 ter sido comemorada como uma conquista decorrente das 
pressões dos grupos organizados e engajados na luta em prol de políticas voltadas à garantia da permanência 
dos estudantes no Ensino superior, é importante destacar que nesse instrumento a assistência aos 
universitários é proposta ainda numa perspectiva de condicionalidade e meritocracia. O apoio para possibilitar 
o prosseguimento dos estudos fica condicionado ao bom desempenho acadêmico, sem levar em consideração 
que, muitas vezes, o baixo desempenho é consequência das desigualdades apresentadas por um conjunto de 
estudantes que já ingressam nas universidades em situação desfavorável ante aos demais devido a suas 
condições socioeconômicas. O Fonaprace encabeçará a luta para que seja efetivada uma política de assistência 
estudantil capaz de concretizar “ações que possibilitem o acesso e, sobretudo a permanência no meio 
universitário em condições dignas e de forma equânime” (FONAPRACE, 2007). 
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Quadro 3 – Áreas Estratégicas para o desenvolvimento de ações e programas de 

Assistência Estudantil 

Áreas Linhas Temáticas Órgãos envolvidos 

Manutenção - Moradia  
- Alimentação 
- Saúde 
- Transporte 
- Creche 
- Portadores de Necessidades Especiais 

- Assuntos estudantis 
- Ensino 
- Pesquisa 
- Extensão 

Desempenho Acadêmico - Bolsas 
- Estágios remunerados 
- Ensino de Línguas 
- Acesso à informática 
- Fomento à participação político-
acadêmica 
- Acompanhamento psicopedagógico 

- Órgãos públicos e 
entidades com fins 
sociais 
  

Cultura, Lazer e Esporte - Acesso à informação 
- Acesso a manifestações artísticas, 
culturais e esportivas 

  

Assuntos da Juventude - Orientação profissional, sobre mercado 
de trabalho 
- Prevenção a fatores de risco 

 

Fonte: FONAPRACE (2001).  

 

Ainda nos anos 2000, outro momento importante na história da AE foi a entrega ao 

Vice-Presidente da República, Marco Maciel, da carta de apoio intitulada “Assistência 

Estudantil: uma questão de investimento”. Esse documento foi produzido coletivamente pelo 

Fonaprace, visando aos seguintes objetivos: a inclusão de verbas específicas dirigidas à 

assistência estudantil na matriz orçamentária do MEC, para cada IFES; a elaboração de 

projetos voltados para recuperação e ampliação da capacidade instalada nos ambientes 

destinados à assistência; o estabelecimento de vínculo entre ações de acesso e programas de 

permanência, e a consolidação de um Plano Nacional de Assistência Estudantil mediante 

levantamento nacional das necessidades (FONAPRACE, 2000).  

Com esse documento, o Fórum contribuiu para o amadurecimento das pautas da 

assistência estudantil disseminando uma nova concepção construída em articulação com os 

movimentos da educação, no sentido de romper com o ideário da assistência enquanto 

“mecanismo que desvia verbas do ensino e da pesquisa, como muitos afirmavam” 

(FONAPRACE, 1993, p. 46). Assim, construíam-se importantes parâmetros políticos para 

legitimação da assistência aos estudantes no espaço das IFES.  
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Nessa conjuntura, a temática vai ganhando maior visibilidade no âmbito do governo 

federal. Um exemplo disso é o Projeto de Lei da Reforma Universitária, o PL 7200 de 2006. 

Nesse documento, a assistência estudantil ganha destaque numa seção específica – Seção V – 

ao lado da lógica de democratização do ensino superior, intitulada: “Das Políticas de 

Democratização do Acesso e de Assistência Estudantil”. Na exposição de motivos, anexa ao 

referido PL, afirma-se que o mesmo tem como principais eixos normativos a constituição de 

um sólido marco regulatório para a educação superior no País; a garantia da autonomia 

universitária; e a consolidação da responsabilidade social da educação superior, através de 

princípios normativos e assistência estudantil. Segundo o Projeto de Lei, as medidas de 

assistência estudantil deveriam contemplar:  

I - bolsas de fomento à formação acadêmico-científica e à participação 

em atividades de extensão; II - moradia e restaurantes estudantis e 

programas de inclusão digital; III - auxílio para transporte e 

assistência à saúde; e IV - apoio à participação em eventos científicos, 

culturais e esportivos, bem como de representação estudantil nos 

colegiados institucionais. (BRASIL, 2006). 

 

A partir da divulgação da II Pesquisa de Perfil Socioeconômico e Cultural dos 

Estudantes de Graduação das IFES Brasileiras, em 2004, o Fonaprace despertou para a 

necessidade de realizar uma atualização do Plano Nacional de Assistência Estudantil. No 

contexto de expansão e reestruturação das IFES em que vivia o país naquele momento, um 

novo Plano foi aprovado em julho de 2007 pela ANDIFES. A partir de então, iniciou-se um 

processo de discussão junto ao MEC com o objetivo de implantação do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil. Respondendo às proposições do Fórum, bem como aos anseios e lutas 

estudantis, o Ministério da Educação, considerando a assistência aos estudantes como 

estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais, e sua importância para a ampliação 

e a democratização das condições de acesso e permanência dos jovens, institui, por meio da 

Portaria Normativa n° 39, de 12 de Dezembro de 2007, o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES. Este foi um grande marco na história da luta pela AE no país, 

constituindo-se uma importante conquista para aqueles que batalharam pela incorporação 

dessa pauta na agenda governamental.  

A aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil que culminou na instituição 

do PNAES em 2007, foi favorecida pela instituição, no mesmo ano, do Decreto 6.096, de 24 

de abril de 2007, que cria o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). Esse, em seu artigo 1º, afirma que tem “o objetivo de criar 

condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de 
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graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes 

nas universidades federais.” (BRASIL, 2007). Em suas diretrizes, no artigo 2º, item V, 

estabelece a necessidade de “ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil”. 

(BRASIL, 2007). 

É nesse contexto de expansão e reestruturação do ensino superior ocorrido no Brasil 

nos anos 2000, o qual tem o REUNI como um dos seus principais programas, que a AE 

consegue encontrar maior espaço na agenda do governo federal. A partir daí, inaugura-se uma 

terceira fase, na qual a assistência ao estudante passou a ganhar maior notoriedade na esfera 

governamental avançando para tornar-se uma política de Estado na perspectiva do direito 

social.  

Os principais acontecimentos históricos que construíram a segunda fase da AE no país 

estão esquematizados no Quadro 4 que segue. Como se vê, essa segunda fase da história da 

AE no Brasil contou com o protagonismo do Fonaprace, o qual exerceu um papel 

fundamental na garantia das conquistas aqui apresentadas, estruturando de forma mais 

sistemática a AE e contribuindo estrategicamente para a sua construção no espaço 

universitário no cenário brasileiro. Juntamente com a UNE esse Fórum destacou-se ao 

empenhar-se na crítica ao lugar marginal que assistência aos estudantes ocupava na agenda 

educacional do governo federal até esse momento. 

 

Quadro 4 - Linha do Tempo da Segunda Fase da Assistência Estudantil 

ANO AÇÕES/EVENTOS 

1987 Criação do Fonaprace. 

1988 Promulgação da Constituição Federal de 1988, possibilitando o amadurecimento das discussões acerca 

da Assistência Estudantil a partir da ideia de “Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (Art. 206).  

1996 Aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

1997 Realização da I Pesquisa de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES 

Brasileiras, desenvolvida pelo Fonaprace. 

2000 Carta de Apoio do FONAPRACE: Assistência Estudantil – Uma questão de investimento 

2001 Aprovação do Plano Nacional de Educação – PNE 2001-2010 (Lei nº 10.172, de 2001), contemplando 

a Assistência Estudantil entre os seus objetivos e metas para a Educação Superior. 

2001 Elaboração do Plano Nacional de Assistência aos Estudantes de Graduação das Instituições Públicas 

de Ensino Superior pelo Fonaprace. 

2004 Realização da II Pesquisa de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES 

Brasileiras, desenvolvida pelo Fonaprace. 

2007 Atualização do Plano Nacional de Assistência aos Estudantes de Graduação das Instituições Públicas 

de Ensino Superior pelo Fonaprace. 

Fonte: Sistematizado pela autora, 2015. 
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A seguir, apresenta-se a nova conjuntura na qual se desenvolve a Assistência 

Estudantil desde a instituição do REUNI até os dias atuais. 

 

3.1.3. Terceira fase da Assistência Estudantil: alcançando o status de política pública 

 De acordo com Kowalski (2012), a terceira fase da história da política de Assistência 

Estudantil no Brasil emerge no contexto da expansão e reestruturação da Educação Superior 

pública no país. Esse processo se dá no bojo da fase da reforma universitária inaugurada no 

governo petista de Lula da Silva, marcada pela ênfase no discurso da democratização. Nas 

universidades públicas federais, o REUNI se constitui como o programa mais expressivo 

desse processo. 

 É a partir da instituição do REUNI (Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007) que a 

Assistência Estudantil encontrará maior legitimidade no âmbito governamental. Com “o 

objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior” 

(BRASIL, 2007), o programa causa um grande impacto na demanda por políticas de 

assistência estudantil nas IFES, tornando-se necessária para o alcance do objetivo proposto. 

Assim, o referido decreto considerará em sua quinta diretriz a necessidade de “ampliação de 

políticas de inclusão e assistência estudantil” (BRASIL, 2007). No interior da agenda 

contrarreformista do Governo do Partido dos Trabalhadores (PT), a assistência aos estudantes 

será considerada uma estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais, de grande 

importância para a ampliação e democratização das condições de acesso e permanência dos 

jovens no ensino superior público federal (MEC, 2007).  

 Sobre esses fundamentos, e a partir das duas pesquisas realizadas em 1997 e 2004 pelo 

Fonaprace, bem como da proposta de um Plano Nacional de Assistência Estudantil 

desenvolvido por esse Fórum em 2007, o Ministério da Educação institui, através da Portaria 

Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

– PNAES. O Programa deve se efetivar por meio de ações de assistência estudantil, as quais 

devem ser desenvolvidas nas seguintes áreas: I - moradia estudantil; II - alimentação; III - 

transporte; IV - assistência à saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - 

creche; e IX - apoio pedagógico. Essas ações devem estar articuladas às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, e destinam-se aos estudantes matriculados em cursos de graduação 

presencial das Instituições Federais de Ensino Superior, selecionados prioritariamente por 

critérios socioeconômicos. 
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 O PNAES pressupõe a autonomia das universidades na elaboração e execução das 

ações de AE. A partir dos recursos repassados, as IFES devem implementar seus programas 

de assistência aos estudantes de acordo com as especificidade de cada Instituição, 

considerando as demandas identificadas em seu corpo discente, no contexto das áreas 

supracitadas. Desse modo, as ações estratégicas são elaboradas e executadas pelas instituições 

de ensino as quais ficam responsabilizadas por operacionalizar e avaliar o desenvolvimento 

do PNAES, além de estabelecer metodologia e critérios de seleção dos estudantes a serem 

beneficiados.  

A política de AE desenvolvida deve viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir 

para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção 

e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. 

 Posteriormente, em 10 de Julho de 2010, o então presidente da República, Luís Inácio 

Lula da Silva, transformou o Programa em Decreto Lei n° 7.234, “dando um grande passo 

para que o PNAES saísse da dimensão de política de governo para política de Estado” 

(FONAPRACE, 2012, p. 62). Esse documento representou uma importante conquista dos 

grupos organizados (FONAPRACE, ANDIFES, UNE) que lutaram pela consolidação da AE 

em nível institucional e por seu reconhecimento legal enquanto política pública de direito. 

 O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES
5
, disposto pelo Decreto n° 

7.234/2010, é atualmente o principal documento norteador da construção das políticas de 

assistência aos estudantes de graduação das IFES no Brasil. De acordo com o documento, sua 

finalidade é promover a ampliação das condições de permanência dos estudantes na educação 

superior pública federal, constituindo-se como seus objetivos os seguintes pontos: 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 (BRASIL, 2010).  

 O Decreto, no art. 3° § 1
o 

, também traz as áreas estratégicas a partir das quais devem 

se desenvolver as ações de assistência estudantil. São apontadas as mesmas já colocadas pela 

Portaria ministerial, acrescentando, contudo, um décimo item: “X - acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação” (BRASIL, 2010). Com isso, pretende-se contribuir com a 

                                                           
5
 O Decreto n° 7.234, de 19 de Julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, 

mantém a mesma nomenclatura e sigla para o Programa já utilizadas anteriormente pela Portaria n° 39, de 12 
de Dezembro de 2007. O que houve foi que o Programa foi instituído pela Portaria n° 39, de 12 de Dezembro 
de 2007, e posteriormente regulamentado pelo Decreto n° 7234, de 10 de Julho de 2010. 
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inclusão e acompanhamento de pessoas com deficiência no ensino superior, em concordância 

com a proposta instituída pelo governo federal através do Programa de Acessibilidade na 

Educação Superior – Incluir.  

 O público a que se destina a AE é delimitado no art. 5°, o qual afirma que “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” 

(BRASIL, 2010). Diferentemente da Portaria n° 39/2007 do MEC que antecede o Decreto em 

questão, há aqui uma maior preocupação em definir mais claramente o público-alvo da 

assistência estudantil, estabelecendo para isso um corte de renda que deve ser considerado 

como critério prioritário para inserção dos discentes no programas de assistência ao estudante. 

Diante disso, Silveira (2012) destaca que este programa não é universal, mas sim seletivo 

como ocorre com as políticas sociais hoje no Brasil.  

 Outra novidade trazida através desse documento é a extensão do Programa para os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, constituindo-se um marco regulatório 

para a política de assistência estudantil nessas Instituições.  

 Convergindo com o compromisso assumido pelo PNAES, no final de 2010 foi 

encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei que aprovava o Plano Nacional de 

Educação (PNE) para o decênio de 2011-2020, o qual destacava a importância da assistência 

ao estudante de ensino superior entre suas metas. Dentre as estratégias da Meta 12, a qual 

propunha “Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para cinquenta por cento e a 

taxa líquida para trinta e três por cento da população de dezoito a vinte e quatro anos, 

assegurando a qualidade da oferta”, encontra-se a seguinte menção à AE:  

Estratégia 12.5: Ampliar, por meio de programas especiais, as políticas 

de inclusão e de assistência estudantil nas instituições públicas de 

educação superior, de modo a ampliar as taxas de acesso à educação 

superior de estudantes egressos da escola pública, apoiando seu sucesso 

acadêmico. (BRASIL, 2010). 

 

 Esse projeto tramitou por dois anos e meio, de modo que, ao fim da tramitação, já 

havia excedido o ano de 2011, tornando-se necessário o ajuste no texto final estabelecendo o 

PNE 2014-2024. Nessa versão foi mantida a proposta de ampliação da política de AE como 

estratégia para a expansão do ensino superior brasileiro, apresentada agora nos seguintes 

termos: 

ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas 

aos(às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições 

privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de 
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julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 

desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e 

permanência na educação superior de estudantes egressos da escola 

pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. (BRASIL, 

2014) 

 

 Vê-se aí uma preocupação com o acesso e permanência no ensino superior de 

segmentos historicamente discriminados e marginalizados da sociedade, como os 

afrodescentes, indígenas e pessoas com deficiência, devendo a assistência estudantil atuar no 

sentido de reduzir as desigualdades sociais e possibilitar a igualdade de oportunidades no que 

se refere ao percurso acadêmico.  

Em consonância com o proposto no PNE 2014-2024, em 29 de Agosto de 2012 é 

sancionada a Lei n° 12.711, a chamada Lei de Cotas, regulamentada pelo Decreto n° 

7.824/2012 e pela Portaria Normativa n° 18/2012, do Ministério da Educação. Como já 

apresentado anteriormente, a referida Lei prevê a reserva de parte das vagas das universidades 

federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia para grupos considerados 

vulneráveis socialmente a exclusão e discriminações, mais especificamente estudantes 

oriundos de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas, considerando também sua condição 

socioeconômica. Essa ação afirmativa adotada pelo Governo de cotas com recortes 

econômico e étnico-racial tende a alterar o perfil dos discentes nas IFES, ampliando 

significativamente a demanda por assistência estudantil. Ao promover o acesso de egressos da 

rede pública de educação e com renda per capita de até um salário mínimo e meio, a Lei de 

cotas amplia o ingresso nas universidades de discentes que constituem o público-alvo da AE 

de acordo com o PNAES. 

 Outra medida governamental que também traz impactos para a AE nas IFES é o 

Sistema de Seleção Unificada – SISU, instituído pela Portaria Normativa MEC nº 2, de 26 de 

janeiro de 2010, e regulamentada pela Portaria Normativa n° 21, de 5 de novembro de 2012 . 

Como já mencionado no capítulo anterior, trata-se de um sistema informatizado, gerenciado 

pelo Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de ensino superior ofertam 

vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Atualmente, a maioria das universidades realiza seu processo seletivo mediante o sistema 

ENEM/SISU como alternativa aos tradicionais vestibulares. Através desse, os candidatos 

podem escolher “de forma hierárquica até duas opções de vaga em instituição, curso, turno e 

modalidade de concorrência às quais deseja concorrer” (MEC, 2010, ART. 10, § 1º). Assim, o 
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estudante pode se inscrever para diferentes Instituições de Ensino Superior, em qualquer 

Estado do país. A possibilidade de ingressar em uma universidade distante de sua cidade ou 

mesmo Estado gera uma demanda por apoio a esse universitário para garantir sua 

permanência na Instituição e conclusão do curso, cabendo à assistência estudantil cumprir 

esse papel. O MEC garante o aumento de recursos para as ações de assistência ao estudante 

proporcional à adesão das IFES a este processo seletivo, transferindo para essas a 

responsabilidade em responder, por meio da assistência estudantil, aos impactos das políticas 

expansionistas em curso no ensino superior no país (NASCIMENTO, 2013). 

 Diante desse contexto de expansão e democratização do ensino superior público, o 

principal desafio da política de AE na atualidade é a ampliação dos recursos orçamentários 

em correspondência com essas políticas expansionistas do Governo Federal. De acordo com o 

MEC, mais de 1 bilhão de reais já foi investido em assistência estudantil de 2008, com a 

efetivação do PNAES, até 2012. A Figura 2 abaixo mostra a evolução dos investimentos em 

AE a partir do Programa Nacional de Assistência Estudantil. 

 

Figura 2 – Evolução dos recursos destinados à Assistência Estudantil através do PNAES 

 

 
Fonte: MEC/SESu (2015) 

 

 

Apesar de haver um significativo aumento dos recursos repassados às IFES para 

custeio da AE, esses ainda são bastante insuficientes para atender a crescente demanda 

decorrente dos programas voltados para expansão e democratização do ensino superior 
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federal, como o REUNI e o ENEM/SISU. Para 2013, por exemplo, o Fonaprace propunha a 

ampliação dos recursos na ordem de R$ 1,5 bilhões para atender aos 44% de estudantes que 

constituem público alvo para assistência estudantil no espaço universitário público brasileiro 

(FONAPRACE, 2012). Entretanto, como se vê na Figura 2, o MEC previa a destinação de 

cerca de R$ 603 milhões, ficando bem abaixo do proposto pelo Fórum. Assim, apesar de o 

PNAES trazer uma concepção ampla de assistência estudantil contemplando áreas como 

atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, acesso à creche e apoio pedagógico, a 

implementação do Programa tem se dado de forma limitada, restringindo-se muitas vezes ao 

atendimento das necessidades básicas, como moradia e alimentação, em decorrência da 

limitação orçamentária. 

 Com a compreensão de que o PNAES não é capaz de suportar sozinho toda a demanda 

por condições de permanência no ensino superior público, em 2013, através da Portaria n° 

389, de 09 de maio de 2013, o MEC cria o Programa de Bolsa Permanência (PBP). Alinhado 

com a política nacional de AE do país, o programa refere-se à concessão de um auxílio 

financeiro que tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e 

contribuir para permanência e conclusão de curso dos estudantes de graduação em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e estudantes indígenas e quilombolas. O discente que se 

enquadrar nos critérios do PBP receberá diretamente do MEC por meio de um cartão de 

benefício o valor de R$ 400,00. Os indígenas e quilombolas receberão um valor diferenciado, 

igual a, pelo menos, o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, em razão de suas 

especificidades com relação à organização social de suas comunidades, condição geográfica, 

costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela Constituição Federal. 

 Dentre os critérios para inserção no Programa tem-se a condição de “estar matriculado 

em cursos de graduação com carga horária média superior ou igual a cinco horas diárias” 

(MEC, 2013). Essa condição restringe significativamente o acesso ao Programa, tendo por 

consequência um impacto muito pequeno no atendimento da real demanda pela bolsa 

permanência. Tal fato tem gerado mobilização por parte do movimento estudantil que, no III 

Seminário Nacional de Assistência Estudantil, realizado pela UNE em maio de 2014, na 

cidade de Ouro Preto – MG, reivindicou a reformulação do PBP do MEC, retirando-lhe a 

exigência da carga horária de modo a garantir que todos os universitários que dele necessitem 

possam ter acesso. 

 Apesar das conquistas alcançadas a partir das históricas mobilizações de grupos 

organizados como a UNE e o Fonaprace, a luta em prol da AE continua. Com a consolidação 

de uma política de Assistência Estudantil em âmbito nacional na perspectiva do direito social 
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através do PNAES, outros desafios emergem incentivando o contínuo processo de busca por 

ações e políticas que promovam não apenas a democratização do acesso ao ensino superior, 

mas também a permanência e conclusão dos cursos aos estudantes. Questões como a 

consolidação do PNAES enquanto Lei Federal
6
 e a ampliação de recursos materiais, humanos 

e de infraestrutura para o desenvolvimento de um efetivo Programa de assistência aos 

estudantes nas IFES são algumas das pautas reivindicativas que o Fonaprace tem destacado no 

momento (FONAPRACE, 2012).  A UNE também permanece ativa nas discussões acerca 

dessa temática. Nos anos de 2011, 2013 e 2014, a entidade realizou respectivamente o I, II e 

III Seminário Nacional de Assistência Estudantil. Nesses eventos foram discutidos temas 

como a ampliação dos investimentos em AE na proporção do aumento do número de vagas 

nas IFES; a proposta de uma gestão da política de AE com mais democracia e transparência 

nas universidades, contando com a participação estudantil; a luta pela garantia dos direitos 

conquistados pelo PNAES, por programas efetivos de AE no ensino superior privado, e por 

uma AE que contemple as necessidades das mulheres, negros(as), LGBTs e pessoas com 

deficiência.  

Essa terceira e atual fase da Assistência Estudantil configura-se como um período de 

grande expansão dos programas e ações de assistência aos estudantes nas IFES, uma vez que 

sua implementação tornou-se obrigatória a partir do PNAES e recursos específicos foram 

destinados pelo governo federal para este fim. É o momento no qual a AE encontra 

legitimidade no contexto da Reforma da Educação Superior implementada nos anos 2000, 

havendo condições favoráveis para o desenvolvimento de uma política nacional de assistência 

estudantil, que confere às ações de apoio e promoção ao estudante o papel de centralidade 

para o Estado brasileiro na estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais pela via 

da democratização da Educação Superior. O Quadro 5 a seguir traz uma breve linha do tempo 

apontando os principais acontecimentos que conduziram a institucionalização da AE no Brasil 

durante essa terceira fase. 

 

                                                           
6
 Atualmente a política de Assistência Estudantil no Brasil é regulamentada por um Decreto. Pinto e Belo (2012) 

destacam que Lei e Decreto são atos normativos diferentes. Um Decreto possui força de Lei, porém não se 
configura precisamente como tal, pois não possui em sua formação a concorrência do poder Legislativo e do 
poder Judiciário. Assim, o Decreto tem menor força normativa porque não é inserido na discussão e aprovação 
legislativa, podendo ser apenas formatado e assinado pelo chefe do poder executivo em cada ente federativo. 
Uma diferença fundamental é que a lei obriga a fazer ou deixar de fazer algo, ao passo que o decreto não. 
Nesse sentido, as autoras chamam atenção para o fato de que a inexistência de um aparato legal que obrigue 
definitivamente a intervenção do Estado nessa questão, deixa em aberto a possibilidade de que, no curso da 
atual Reforma de Educação Superior, haja a redução ou mesmo a eliminação dos recursos destinados às ações 
de Assistência Estudantil Universitária.  
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Quadro 5 - Linha do Tempo da Terceira Fase da Assistência Estudantil 

ANO AÇÕES/EVENTOS 

2007 Instituição do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI, prevendo a ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil. 

2007 Atualização do Plano Nacional de Assistência Estudantil elaborada pelo Fonaprace. 

2007 Instituição do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, através da Portaria 

Normativa n° 39, de 12 de Dezembro de 2007. 

2010 Decreto nº 7234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o PNAES, concebendo a 

assistência estudantil como política pública de direito. 

2011 Realização da III pesquisa de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação 

das Universidades Federais Brasileiras, desenvolvida pelo Fonaprace. 

2012 Sancionada a Lei n° 12.711, de 29 de Agosto de 2012, a chamada Lei de Cotas, promovendo 

mudanças no perfil socioeconômico dos universitários aumentando a pressão por assistência 

estudantil. 

2013 Criação do Programa de Bolsa Permanência do MEC, através da Portaria n° 389, de 09 de 

maio de 2013. 

2014 Aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio de 2014-2024, 

estabelecendo a assistência estudantil como estratégia para a ampliação das taxas de acesso e 

permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, 

afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Fonte: Sistematizado pela autora, 2015. 

 

 Diante do exposto, vê-se que a Assistência Estudantil no Brasil vem se construindo em 

meio a diferentes contextos sociopolíticos e econômicos que possibilitaram a construção de 

um percurso no qual as discussões acerca da temática puderam se complexificar, mediante 

uma maior sistematização em articulação com o momento histórico que vivia o país. Assim, 

distinguiram-se as três fases apresentadas, demarcando momentos distintos da conformação 

dessa política no cenário da educação superior brasileira. Inicialmente, uma assistência 

estudantil voltada para as elites, público que tinha acesso ao ensino superior no período em 

que ainda se consolidavam as primeiras universidades no país. Tratavam-se de ações pontuais 

que ainda não repercutiam de forma eficaz na permanência de um número expressivo de 

estudantes nas universidades, mas apenas favoreciam que a classe alta da sociedade pudesse 

manter o seu privilégio de adquirir uma formação de nível superior. 

 A criação de uma entidade de representação estudantil a nível nacional, a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), impulsionou os debates em torno do tema promovendo um 

maior amadurecimento da questão da assistência aos estudantes no espaço universitário, 

sobretudo ao articulá-la ao movimento de reforma universitária ocorrido anos 1960. A partir 

do final dos anos 1980, com a criação do Fonaprace, maiores elaborações e sistematizações 

acerca da assistência estudantil foram realizadas, promovendo uma maior visibilidade para a 
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temática. Juntamente com a UNE, esse Fórum teve um papel de destaque na crítica ao descaso 

do governo brasileiro em relação à assistência aos estudantes universitários. 

 Esses dois importantes atores sociais, com suas discussões e reivindicações, 

possibilitaram a instituição de uma política de assistência estudantil de âmbito nacional nos 

anos 2000, representando uma grande conquista desses grupos. Após muitas lutas, atualmente 

a assistência estudantil “assume papel de centralidade para o Estado brasileiro na estratégia de 

combate às desigualdades sociais e regionais pela via da democratização da Educação 

Superior” (MEC, 2013, p. 08). Com as políticas de expansão e democratização do ensino 

superior no país, e a implementação do PNAES nas IFES, muitos outros desafios tem se 

levantado no cenário atual conduzindo a outros debates e discussões em torno da AE a fim de 

consolidar um Programa eficaz no que diz respeito à garantia da permanência dos estudantes 

nas universidades na perspectiva de promover uma formação acadêmica plena.  

 Essa trajetória histórica não resultou no estabelecimento de um conceito único e 

consensual de assistência estudantil. Ao contrário, a partir das ações e discussões 

desenvolvidas ao longo desse percurso, diferentes concepções foram se construindo, se 

colocando muitas vezes em disputa. Adiante, pretende-se lançar um breve olhar sobre essa 

questão. 

 

3.2. A disputa de concepções: A Assistência Estudantil sob múltiplos olhares 

 

A Política de Assistência Estudantil no panorama brasileiro foi se construindo, como 

visto anteriormente, em meio a cenários sociopolíticos e econômicos diversos, a partir de 

diferentes atores sociais. Nesse processo de construção, as discussões acerca do tema foram 

ao longo do tempo sendo fundamentadas em bases distintas, a depender do lugar/posição a 

partir do qual se era discutido. Esse contexto favoreceu a proposição de concepções diversas, 

havendo de certo modo uma disputa de perspectivas em torno do que seria considerada uma 

AE ideal. Dentre os argumentos que circulam nos discursos construídos no decurso da história 

da assistência ao estudante universitário é possível identificar-se alguns pares de oposição, 

tais como: gasto x investimento, concessão (favor) x direito, universalidade x seletividade, 

recursos mínimos (necessidade básicas) x integralidade, etc.  

A luta pela incorporação da assistência ao estudante na agenda da Educação do 

governo federal se deu, em grande medida, no embate pela superação de conceitos como o 

entendimento das ações de assistência ao discente como gasto desnecessário, e também como 

medida assistencialista, fundamentada na ideia de concessão ou favor. Em oposição a isso, 
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houve um grande empenho por parte dos grupos sociais organizados, sobretudo a UNE e o 

Fonaprace, em defender uma concepção de AE como investimento e como um direito. 

As ideias associadas de investimento e direito já comportam em si uma contradição. 

De acordo com Nascimento (2013), sob o lema da “assistência estudantil como uma questão 

de investimento”, o Fonaprace encabeçou campanhas em favor da institucionalização da AE 

nas IFES, chamando atenção para a necessidade de disponibilização de recursos específicos 

para a construção de uma política de AE efetiva. Entretanto, a referida autora destaca que a 

compreensão da assistência enquanto investimento, apesar do mérito de tentar romper com 

ideário dominante na época que a concebia como um gasto, aponta para uma concepção 

produtivista desse objeto, incorporando um sentido de retorno, de contrapartida, de 

funcionalidade, na qual se considera a utilidade das ações de assistência para um objetivo 

específico. Considerando que a AE tem a finalidade de garantir a permanência dos estudantes 

no ensino superior, na perspectiva da democratização da universidade, a mesma deve ser 

concebida enquanto direito e não como investimento. Sobre isso, Araújo (2003) afirma que 

essa contradição revela a inexistência de uma homogeneidade acerca do conceito de AE 

desenvolvido por este Fórum, uma vez que ora defende a ideia de investimento, ora a 

concepção de direito para cidadania, o que implica em diferentes formas de 

operacionalização, a depender do entendimento adotado. 

A instituição do PNAES representou um marco e um importante avanço no que diz 

respeito à afirmação da Política de AE no país, possibilitando uma acepção mais próxima de 

direito social. Contudo, apesar dos progressos decorrentes das lutas e consequente 

institucionalização da AE em âmbito nacional, que conduziram a uma visão mais ampla desse 

objeto, não se pode falar de uma única assistência estudantil. Nos conceitos propostos, 

encontram-se divergências quanto a alguns aspectos que ainda mobilizam os debates em torno 

do tema. Dentre os aspectos em volta dos quais circulam as principais polêmicas, destacam-se 

os seguintes: o público a que se destina a assistência estudantil; a abrangência das ações 

desenvolvidas na área; e a gestão do Programa nas IFES. A partir desses três pontos, com 

base na revisão de literatura realizada, pretende-se a seguir discutir a disputa de concepções 

que tem se colocado acerca dessa temática. 

 

3.2.1. Assistência Estudantil para quem? 

 

 Com o objetivo de inserir a Assistência Estudantil na Agenda Governamental, o 

Fonaprace dedicou-se ao levantamento de indicadores que pudessem demonstrar a 
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importância da formulação de uma política voltada para essa demanda. Nas primeiras 

pesquisas realizadas pelo Fórum, procurou-se apresentar o perfil socioeconômico e cultural do 

estudante das Instituições Federais de Ensino Superior, destacando, sobretudo, a estratificação 

social de modo a evidenciar a desigualdade entre os segmentos. Segundo consta no relatório 

da primeira pesquisa publicada, “a preocupação básica dos órgãos de assistência é com 

aqueles alunos que estão abaixo do padrão médio das necessidades materiais, culturais e de 

serviços. As categorias C, D e E compõem a demanda por programas de assistência ao 

estudante.” (FONAPRACE, 1997).  

 Conforme apontado, o Fonaprace indica para quem se destina a AE. O público-alvo 

dos programas e ações desenvolvidos nesse campo, que justificariam o investimento do 

governo federal, seriam os estudantes de baixa renda, aqueles considerados em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Essa perspectiva se mantém no primeiro Plano Nacional de 

Assistência Estudantil, publicado em 2001, no qual o Fórum propõe a implantação de uma 

política “que atenda ao estudante de baixa renda, buscando reduzir as desigualdades sociais e 

permitindo a expressão de seu potencial durante a vida acadêmica.” (FONAPRACE, 2001). 

Esse entendimento também se faz presente em publicações mais recentes, em que a entidade 

afirma que permanece na luta em prol da AE, a qual se constitui como um “processo contínuo 

de ações e políticas que promovam, não somente a democratização do acesso ao ensino 

superior, mas também a permanência e conclusão dos cursos aos estudantes de baixa condição 

socioeconômica”. (FONAPRACE, 2012, p. 62).  

Essa concepção de AE encaixou-se perfeitamente no contexto da expansão e 

democratização do ensino superior que configura a Reforma deste nível de educação 

implementada pelos governos Lula-Dilma. Com a execução de programas como o REUNI, e a 

Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), uma política nacional de assistência aos estudantes, nos 

termos acima propostos, tornou-se indispensável. À medida que se amplia o acesso de 

discentes advindos de escolas públicas e considerados em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, faz-se necessária a implementação de políticas que possibilitem a 

permanência desses universitários, entendendo-se o acesso e a permanência como partes de 

um processo contínuo. Nessa direção, o PNAES, no Decreto nº 7234 de 2010, que 

regulamenta a AE em âmbito nacional, define como público-alvo prioritário da política os 

estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de 

até um salário mínimo e meio. Assim, o Programa assume um caráter seletivo, e não 

universal, como ocorre com as políticas sociais hoje no Brasil.  
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Apesar de o principal programa regulador da política de AE no país determinar o 

grupo que deve por ela ser atendido, a discussão em torno de para quem se destina a 

assistência na esfera da educação superior ainda permanece. Alguns autores vão criticar o 

caráter focal, residual e seletivo que tem sido conferido à política de AE, defendendo uma 

assistência estudantil colocada como um direito de todo estudante, e não apenas um favor 

concedido para alguns, em geral classificados como “carentes”. Os debates nesse sentido 

circulam principalmente em torno dos binômios seletividade versus universalidade e direito 

versus favor. 

De acordo com Leite (2012), os programas e ações de AE desenvolvidos no pós-Reuni 

estão voltados para este “novo” contingente de estudantes que agora obtém o acesso à 

universidade, intitulado como carentes. Todas as universidades que possuem alguma política 

de assistência estudantil vinculam seus auxílios à comprovação de insuficiência de renda. Para 

ser contemplado com os benefícios, é necessário enquadrar-se em uma série de critérios e 

cumprir um grande número de condicionalidades. Desse modo, a configuração atual da 

Política de AE se fundamenta na perspectiva da focalização das políticas sociais. A autora 

supracitada, em outra publicação intitulada “Política de assistência estudantil: entre o direito e 

o favor”, afirma que 

a inserção de políticas focais, fragmentadas e residuais, propaladas 

nos vários subprojetos do guarda-chuva da Reforma Universitária, em 

geral sob o vago título “Acesso e Permanência”, na verdade, 

consubstanciam-se em pequenas esmolas a serem disputadas por 

muitos. (LEITE, 2008, p. 166).  

 

Segundo Nascimento (2012), essa conformação da Política de AE na atualidade é fruto 

da tendência à assistencialização das políticas sociais no país, que no âmbito da educação 

superior encontra na assistência ao estudante sua expressão maior. Esse é um movimento de 

reorientação dessas políticas que vem ganhando maior expressividade nos anos 1990, 

conduzindo ao seu distanciamento da perspectiva do direito. De acordo com a referida autora, 

a implementação da Assistência Estudantil reduzida a benefícios focalizados, emergenciais, 

dirigidos a um público específico, é resultado do modo como se configurou o assistencial no 

Brasil, no contexto de sua formação social. 

A tendência à assistencialização das políticas educacionais fica expressa no processo 

de: 

 implementação de programas, projetos e benefícios, nos distintos 

níveis e modalidades de ensino, orientados cada vez mais por uma 

dimensão assistencial do atendimento às demandas dos estudantes, 

segmentando e fragmentando as ações para garantia de acesso e 
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permanência desses de forma focalizada e restrita a critérios de 

elegibilidade semelhantes aos da Política de Assistência Social. 

(MORAES; LIMA, 2011, p.5). 

  

            A discussão acerca da assistencialização no contexto das políticas educacionais 

considera que há semelhanças das características das ações desenvolvidas no âmbito da 

assistência estudantil com aquelas da Assistência Social, sobretudo em relação à lógica 

eminentemente emergencial e imediatista dos programas e projetos que são voltados ao 

atendimento das demandas dos estudantes no que diz respeito às suas necessidades de 

sobrevivência, focalizando os usuários da política, de modo a promover “um atendimento 

restrito aos estudantes mais pobres entre os pobres” (NASCIMENTO; ARCOVERDE, 2012, 

p. 174). Nesse formato, as ações da AE confundem-se com as atividades realizadas pela 

filantropia e pela caridade institucionalizada, e sob o viés assistencial, que busca legitimar-se 

como estratégia necessária para o combate à pobreza na esfera da política de educação, perde-

se a perspectiva de afirmação e ampliação dos direitos sociais (MORAES; LIMA, 2011).  

Na literatura vê-se muitas vezes a associação entre Política de AE e Política de 

Assistência Social. Entretanto, é necessário destacar que essas se tratam de políticas sociais 

distintas, com regulamentações e objetivos específicos. Os propósitos da assistência estudantil 

estão relacionados à sua centralidade como estratégia de combate às desigualdades sociais e 

regionais no contexto da educação, considerando sua importância para a ampliação e a 

democratização das condições de acesso e permanência dos estudantes no ensino superior 

público federal (BRASIL, 2007), ao passo que a política de assistência social “visa prover os 

mínimos sociais, por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (BRASIL, 1993). Essa 

questão será melhor discutida no tópico seguinte (3.2.2). 

Em contraposição a essa proposta de uma AE de caráter focal, seletivo, alguns autores 

propõem uma assistência aos estudantes pautada no princípio da universalidade. Nessa 

perspectiva, uma política de assistência estudantil não deve limitar-se à elaboração e execução 

de mecanismos destinados apenas à população de baixa renda, mas deve, também, se 

preocupar com princípios de atendimento universal. Entretanto, no cenário atual, não tem sido 

possível atender a demanda de forma universalizante, nem mesmo para aqueles ditos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Leite (2008, 2012) afirma que a assistência estudantil só se efetivará enquanto um 

direito, afirmando-se definitivamente como uma política pública, quando se organizar através 

de políticas estruturais que possam ser usufruídas por todo e qualquer discente, sendo 
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financiada total e exclusivamente pelo Estado. Segundo Nascimento e Arcoverde (2012), o 

chamado processo de “bolsificação” da AE exclui do debate a necessidade de universalização 

da Política e a consequente ampliação de direitos. As autoras afirmam que há uma tendência 

da assistência ao estudante se expressar através da concessão de bolsas, nas mais diversas 

modalidades, constituindo-se em "pacotes prontos". Com isso, ocorre um "esvaziamento de 

uma proposta de ensino que garanta o direito à permanência do estudante, favorecendo 

espaços coletivos e com caráter universal" (NASCIMENTO; ARCOVERDE, 2012, p. 173). 

Essa concepção parte do princípio de que a AE deve se firmar como uma política 

fundamental que possa garantir não só a permanência nos seus aspectos mais básicos, mas sim 

promover uma formação plena e de qualidade aos discentes. Dessa forma, não deve se 

restringir ao atendimento dos estudantes das camadas mais populares, mas atuar de um modo 

mais abrangente, propondo ações que possam abarcar todos os estudantes, na perspectiva de 

uma política universlizadora. O segundo Plano Nacional de Assistência estudantil, publicado 

em 2007 pelo Fonaprace, corrobora essa ideia ao afirmar que há 

a necessidade de implementação de uma política pública 

aprofundando a discussão da Assistência Estudantil com novas 

perspectivas na ampliação de recursos e programas para atendimento a 

necessidades básicas, como moradia, alimentação e bolsas, mas 

também de estratégias que permitam uma efetiva inserção social por 

intermédio de uma formação ética, cidadã, que não se restrinja a 

manutenção e sobrevivência dos estudantes em condições de risco 

socioeconômico. (FONAPRACE, 2007, p. 13).  

 

Outros autores, como Magalhães (2012), considera que, embora as ações de AE, 

segundo o PNAES, tenham como público prioritário os ingressantes em situação 

socioeconômica desfavorável, deve-se levar em conta a totalidade dos estudantes, contudo, 

não de forma homogênea, mas partindo do reconhecimento de que as diferenças devem 

conduzir à flexibilidade na execução dessa política, de modo a garantir igualdade de 

oportunidades e efetividade de direitos. Para Costa (2010), no Brasil há uma diversidade 

muito expressiva de estudantes no ensino superior, e por isso propõe que os mesmos tenham 

um tratamento equitativo, ou seja, que as diferenças sejam respeitadas. Assim, sugere que os 

benefícios da AE sejam repartidos de forma proporcional às necessidades de cada um.  

Nessa perspectiva, Assis et. al. (2013) consideram que a AE traz a possibilidade de 

tornar o ensino superior brasileiro mais equânime. Os autores afirmam que a assistência aos 

estudantes não pode restringir-se ao combate à pobreza, através de programas e ações que 

visem apenas o fornecimento de condições de subsistência, ignorando outras formas de 
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vulnerabilidade social que não somente a financeira. Valendo-se do que propõe Moraes e 

Lima (2011) acerca da abrangência do termo vulnerabilidade social, destacam que é 

necessário o desenvolvimento de uma política que abranja também todos aqueles indivíduos 

que se encontram em situações de risco, tais como famílias ou indivíduos com perda ou 

fragilidade de vínculos afetivos; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e 

sexual; exclusão pela pobreza; uso de substâncias psicoativas, entre outras.  

Como se vê, não há um consenso quanto ao público a quem se destina a Política de 

Assistência Estudantil. A depender do conceito adotado, pode-se conceber uma assistência 

mais restrita ou mais abrangente, possibilitando formas diversas de operacionalização. Essa 

discussão implicará no debate acerca do nível de abrangência das ações que devem ser 

implementadas nesse âmbito. Essa questão será discutida no tópico que segue. 

 

3.2.2. A Permanência no ensino superior e as necessidades estudantis 

 

As noções de acesso e permanência permeiam toda a discussão em torno da temática 

Assistência Estudantil, sobretudo no atual cenário sociopolítico do país, no qual se tem 

enfatizado a questão da democratização do ensino superior. A afirmação de uma política de 

AE efetiva parte do princípio de que esses elementos são indissociáveis, constituindo-se o seu 

papel apoiar o processo de democratização desse nível educacional, promovendo a garantia 

das condições de permanência na universidade. Nesse sentido, é imprescindível para a 

formulação dessa política uma compreensão acerca do que seriam essas condições de 

permanência, ou seja, um entendimento de quais seriam as necessidades dos estudantes para 

permanecerem em seus cursos e levar a cabo sua formação acadêmica. 

A resposta a esses questionamentos vai conduzir a diferentes concepções de AE e 

consequentemente a formas distintas de sua operacionalização. Relacionado à definição do 

público-alvo dessa política, a delimitação das ações a serem implementadas nesse campo 

podem assumir um caráter mais restritivo ou mais amplo.  

De acordo com Nascimento (2012), existem dois equívocos de ordem teórica presentes 

nas agendas políticas da assistência ao estudante. O primeiro diz respeito à compreensão da 

assistência estudantil como sendo uma extensão das ações da Política de Assistência Social, e 

o outro corresponde ao entendimento das necessidades estudantis como restrito ao plano das 

necessidades de sobrevivência. Em sua concepção, esses erros são decorrentes da falta de uma 

maior problematização acerca das noções de assistência e de necessidades no contexto da 

Educação, o que leva a uma fragilização do conceito de AE. 
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Assis et. al (2013) propõem que a política de assistência ao estudante pode ser 

compreendida como uma ação assistencial, inserida no campo das Políticas Públicas de 

Educação Superior, que  busca atender às necessidades sociais básicas dos estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, os quais estão tendo sua participação ampliada 

no ensino superior público brasileiro. Destaca-se nessa conceituação o caráter assistencial 

dessa política. Segundo Nascimento (2012), essa dimensão é transversal a todo política social 

na medida em que se propõe prover uma necessidade, podendo expressar-se na assistência 

médica, na técnica, educacional e etc. Na esfera da Educação Superior, a AE é uma das 

medidas assistenciais contempladas pelo Estado, através de seus órgãos de representação 

(Ministério da Educação - MEC), desenvolvida com o objetivo de responder às demandas dos 

estudantes de baixa renda que estão sendo inseridos nesse nível de ensino a partir das políticas 

implementadas no bojo da Reforma Universitária em andamento. 

Historicamente, no Brasil, o entendimento da dimensão assistencial no âmbito das 

políticas sociais sofreu distorções, configurando-se como respostas estatais de caráter 

emergencial, focalizadas e fragmentadas para o enfrentamento da pobreza, em oposição ao 

caráter de universalização em que se deveria pautar. Assim, distanciou-se da concepção do 

direito, refletindo a especificidade da formação social do país fundamentada no clientelismo e 

práticas assistencialistas (NASCIMENTO, 2012). Nessa perspectiva, a assistência social volta 

a abordar a assistência na sua forma mais manifesta: como ajuda pontual e personalizada aos 

grupos de maior vulnerabilidade social (LEITE, 2008, 2012). 

Essa tendência à assistencialização na esfera das políticas públicas acaba por 

fundamentar práticas profissionais e até mesmo definições governamentais, alcançando 

também a política de AE. Essa face assistencial da política gera a confusão que incorre no 

erro de se tentar vincular as ações de assistência ao estudante à política de Assistência Social, 

levando à tentativa de se construir os seus parâmetros legais em conformidade com os 

parâmetros dessa política específica. Assim, vê-se presente nas publicações acerca do tema, 

bem como nos textos legais das Políticas de Assistência Estudantil no ensino superior, a 

relação direta da assistência ao estudante com a política de Assistência Social, considerando a 

assistência ao universitário uma extensão das ações dessa Política (NASCIMENTO, 2012). 

Essa concepção de assistência implica numa AE voltada ao provimento de subsídios 

materiais de forma focalizada e seletiva que, concebida como vinculada à política de 

Assistência Social, destina-se ao atendimento das necessidades restritas de sobrevivência, 

interpretada erroneamente como necessidades básicas (NASCIMENTO, 2012).  
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Ao longo de suas discussões, o Fonaprace, na busca por contribuir para a consolidação 

de uma Política de AE em âmbito nacional, empenhou-se em traçar o perfil do discente de 

graduação das IFES a fim de mapear as necessidades dos estudantes e justificar a importância 

dessa política. A partir das pesquisas realizadas, o Fórum propôs as áreas estratégicas e linhas 

temáticas que deveriam nortear a construção de programas e projetos nesse campo. Na 

primeira proposta de um Plano Nacional de Assistência aos Estudantes da rede pública de 

ensino superior, são apresentadas as seguintes áreas: 1) Manutenção, tendo como linhas 

temáticas moradia, alimentação, saúde, transporte, creche e portadores de necessidades 

especiais; 2) Desempenho Acadêmico, colocando-se como linhas temáticas bolsas, estágios 

remunerados, ensino de línguas, acesso à informática, fomento à participação político-

acadêmica e acompanhamento psicopedagógico; 3) Cultura, Lazer e Esporte, incluindo o 

acesso à informação, a manifestações artísticas, culturais e esportivas; e 4) Assuntos da 

Juventude, envolvendo orientação profissional, sobre mercado de trabalho e prevenção a 

fatores de risco (FONAPRACE, 2001). 

Essas proposições fundamentaram a instituição do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil no Governo Lula, o qual, como já mencionado, contempla as seguintes áreas para o 

desenvolvimento de ações de AE nas IFES: I - moradia estudantil; II - alimentação; III - 

transporte; IV - atenção à saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; 

IX - apoio pedagógico; e X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação 

(BRASIL, 2010). 

Apesar da abrangência das áreas definidas pelo PNAES, o que ocorre é que nem todas 

as IFES desenvolvem programas e ações em todas as suas esferas. Segundo Nascimento 

(2012), na prática há uma prevalência do que a autora chamou de tripé da assistência 

estudantil: auxílios financeiros (bolsas), alimentação e moradia. A autora afirma que isso se 

justifica pela redução da concepção de necessidades estudantis a necessidades básicas, 

entendidas como necessidades de sobrevivência, o que está relacionado com a vinculação da 

AE à política específica de Assistência Social. 

Como já mencionado anteriormente, há uma tendência à “bolsificação” dos serviços 

da assistência estudantil, em decorrência do processo de assistencialização que vem ocorrendo 

nas políticas sociais. Isso se expressa na centralização de ações voltadas ao provimento de 

bolsas, nas mais diversas modalidades, estabelecendo uma lógica de “pacotes prontos”, e 

assim negligencia-se o debate junto aos estudantes acerca de suas reais necessidades 

(MORAES; LIMA, 2011).  
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Magalhães (2012) considera que a política de AE deve ultrapassar a concepção de uma 

prática fundamentada apenas em programas de repasse financeiro. A autora defende que a AE 

deve considerar na formulação de suas ações o atendimento dos estudantes em seus diversos 

aspectos e necessidades, oferecendo condições para se transpor e superar obstáculos e 

dificuldades na sua trajetória acadêmica.  

Nesse sentido, Vasconcelos (2010), afirma que a assistência estudantil deve transitar 

em todas as áreas dos direitos humanos, abarcando um conjunto de ações que promovam 

desde as condições ideais de saúde, o acesso aos instrumentais pedagógicos imprescindíveis 

para a formação profissional nas mais diversas áreas do conhecimento, o acompanhamento às 

necessidades educativas especiais, até o provimento dos recursos mínimos para a 

sobrevivência do estudante, tais como: moradia, alimentação, transporte e recursos 

financeiros. 

Nessa perspectiva, propõe-se uma AE que leve em consideração a complexidade do 

ser humano, o qual deve ser visto como um ser social, de desejos e de direitos, cujas 

necessidades para realização de uma vida plena e digna perpassam fatores como moradia, 

alimentação, saúde, lazer, cultura, educação etc. Assim, as ações de assistência ao estudante 

devem ser pensadas na mesma proporção desta complexidade e voltadas para esses anseios 

(OLIVEIRA; VARGAS, 2012). Garantindo essas dimensões, busca-se uma assistência 

estudantil que se estabeleça enquanto “política pública fundamental, não só de permanência, 

mas também de formação completa dos estudantes” (ARAÚJO; BEZERRA, 2007, p.5). 

De acordo com o Fonaprace (2012), diante da complexidade das necessidades 

humanas, a Política de AE no contexto universitário não deve contemplar apenas as 

necessidades básicas de alimentação, moradia e transporte, mas, do ponto de vista de uma 

formação ampliada dos estudantes, deve possibilitar o desenvolvimento de ações de caráter 

universal através de programas e projetos de atenção à saúde física e mental; incentivo à 

formação de cidadania e à cultura; esporte e lazer; acessibilidade; inclusão digital; ensino de 

línguas estrangeiras e apoio pedagógico, colaborando para uma formação acadêmica plena, 

despertando a consciência crítica e cidadã, para além da formação técnica e profissional. O 

Fórum considera que a AE deve ser desenvolvida a partir de ações de assistência básica e 

também de ações de assistência ampliada, as quais devem estar articuladas com as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, objetivando, fundamentalmente, a melhoria do desempenho 

acadêmico e a qualidade de vida do estudante no contexto da educação superior. 

O reconhecimento das demandas estudantis em toda a sua amplitude constitui um 

grande desafio para as universidades, sobretudo quando se leva em conta os quadros técnicos 
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responsáveis por essa tarefa e os limites orçamentários destinados a essa política. Esses 

fatores podem atuar como limitadores dos programas de AE que acabam se reduzindo à 

concessão de bolsas/auxílios financeiros, cujos valores são, de maneira geral, insatisfatórios e 

a quantidade de benefícios concedidos não são capazes de alcançar toda a demanda 

(OLIVEIRA; VARGAS, 2012). 

Outra questão a ser superada para a implementação de uma AE numa perspectiva mais 

ampla diz respeito à necessidade de desvinculação da Política de AE da Política de 

Assistência Social. Segundo Nascimento (2012), é necessário que a assistência ao estudante 

seja entendida enquanto política educacional, uma vez que se trata de ações de cunho 

assistencial desenvolvidas no âmbito da Educação. Assim, considera-se que a AE seja 

estruturada nas IFES levando-se em consideração a conjuntura do ensino superior no Brasil, 

permitindo que essas ações desenvolvam corpo próprio e legislações específicas, atreladas ao 

cenário da Educação. Nesse sentido, Leite (2008) destaca que a AE só logrará sucesso se 

vincular Assistência e Educação, integrando em sua construção os três segmentos que 

compõem a universidade: docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. 

Os sujeitos que devem estar implicados na formulação, planejamento e avaliação dessa 

política é outro ponto de discussão acerca dessa temática. O debate em torno dessa questão 

será apresentado a seguir. 

 

3.2.3. A Gestão da Assistência Estudantil nas IFES 

 

 A construção da Assistência Estudantil passa pela multiplicidade de demandas 

provenientes dos diversos sujeitos envolvidos com esta Política: os estudantes/usuários, as 

Instituições Federais de Ensino Superior e o Estado. Qual o público-alvo? Quais são as 

necessidades estudantis? Quem deve defini-las? Como deve ser gerida essa política nas IFES? 

Essas questões são discutidas a partir de diferentes lugares, o que gera as concepções diversas 

de AE mobilizando os debates na área.  

O Fonaprace é considerado a principal instituição responsável pela direção intelectual 

e moral da assistência estudantil nos últimos anos (NASCIMENTO, 2013). Representando os 

gestores das IFES, a entidade, como já foi visto, teve um importante papel na elaboração de 

uma Política de AE em nível federal. Nesse processo, foi quem primeiro apresentou uma 

proposta mais estruturada e sistemática acerca da AE, propondo inclusive como ela deveria 

ser gerida no espaço universitário. Na primeira proposta do Fórum para um Plano Nacional de 

Assistência Estudantil para estudantes de graduação da rede federal de ensino superior, 
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propunha-se a definição de verbas na matriz orçamentária anual do MEC destinadas para a 

manutenção da AE nas IFES. Essas, por sua vez, deveriam viabilizar uma estrutura 

organizacional em nível de Pró-reitoria, com as finalidades específicas de definir e gerenciar 

programas e projetos de assistência ao estudante. O Fórum Propõe ainda buscar suporte em 

consultoria especializada para estabelecer uma metodologia de avaliação do Plano 

(FONAPRACE, 2001).  

Nessa direção, o PNAES (Decreto n° 7234/2010) define que os recursos serão 

repassados às IFES, as quais deverão implementar as ações de assistência estudantil, 

considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e 

aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente. Essas Instituições 

ficam responsáveis também por fixar critérios e a metodologia para seleção dos estudantes a 

serem beneficiados, bem como estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação do 

Programa. Ao Estado cabe compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações 

orçamentárias existentes, observando-se os limites estipulados na forma da legislação 

orçamentária e financeira vigente (BRASIL, 2010). 

Assim, a atual configuração da Política Nacional de AE reserva ao Estado a 

responsabilidade pelo financiamento da assistência ao estudante, e responsabiliza às IFES 

pela implementação, acompanhamento e avaliação do Programa, definindo as áreas em que 

suas ações serão executadas, com base nas necessidades de seus discentes. Contudo, uma 

discussão surge quando se questiona se a gestão da AE nas universidades deve ficar a cargo 

restritamente dos reitores e pró-reitores da área. 

Na literatura encontram-se alguns argumentos que destacam a importância da 

participação estudantil na gestão da assistência ao estudante nas IFES. Segundo Nascimento e 

Arcoverde (2012), a construção de uma Política de AE, comprometida com a perspectiva da 

universalidade, requer sua consonância com as reais necessidades dos estudantes, o que exige 

o envolvimento desses sujeitos no planejamento e avaliação dessa política. As autoras 

consideram que é necessário para o desenvolvimento de uma política efetiva trabalhar junto 

aos estudantes/usuários a proposta de elaboração de uma AE que esteja, de fato, 

comprometida com os interesses de seu público-alvo. Nesta mesma direção, Vargas e Oliveira 

(2012), defendem: 

Que os alunos sejam não só o público alvo da assistência estudantil, 

mas que possam contribuir no seu planejamento, na elaboração dos 

programas e ações com esta finalidade por meio de sugestões e da 

própria organização dos eventos desta natureza. Que sejam início e 

fim na implementação desta política social, compreendendo seus 
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meios de financiamento, atuando ativa e conjuntamente com as Pró-

Reitorias na formulação e na execução das ações (seja por meio de 

formulários de sugestões, de abertura destes espaços de gestão 

enquanto campos de estágios ou ainda pelas constatações/ proposições 

advindas dos processos avaliativos dos programas e ações em 

execução), tornando-se com isto, propositores de novas alternativas 

em assistência estudantil. (VARGAS; OLIVEIRA, 2012, p. 132). 

 

A luta por uma maior participação estudantil na dimensão administrativa das 

universidades não é algo recente. Já em 1962, havia a exigência de participação dos 

estudantes, com direito a voto, nos órgãos colegiados de administração da universidade, 

reivindicada na base de um terço, o que conduziu a famosa greve do um terço, greve geral 

nacional decretada pela UNE que paralisou a maior parte das 40 universidades brasileiras da 

época (POERNER, 2004). O movimento não terminou com êxito e a discussão ainda se faz 

presente na atualidade. No que diz respeito à Política de AE desenvolvida nas IFES no atual 

cenário do ensino superior público do Brasil, a UNE, na Carta de Ouro Preto - documento 

resultado do III Seminário Nacional de Assistência Estudantil da UNE, ocorrido em Belo 

Horizonte, em 2014 -, questionam a falta de uma maior participação e controle social, 

democracia e transparência na implementação da AE nas universidades. Nesse documento, os 

estudantes reivindicam uma maior participação da categoria, a partir da criação de 

instrumentos que possibilitem aos discentes participar paritariamente da elaboração e das 

decisões acerca da AE organizada em suas Instituições de ensino. 

Além dos estudantes, Leite (2008) também aponta que é necessário integrar na 

formulação da Política de AE os docentes e servidores técnico-administrativos. Na 

atualização do Plano Nacional de AE publicado pelo Fonaprace em 2007, destaca-se que a 

elaboração e implementação de programas e ações de assistência ao estudante nas IFES são 

resultado do trabalho integrado de profissionais em atuação nas mais diversas áreas do 

conhecimento, tais como assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, dentre 

outros. Considera-se fundamental a garantia de equipes multidisciplinares e interdisciplinares 

que tenham como atribuição a construção e execução dos programas de AE envolvendo, 

dentre outros aspectos, avaliações de cunho social e econômico. Na prática, contudo, essa 

participação pode se restringir apenas à operacionalização dos programas. Um exemplo é o 

que Nascimento e Arcoverde (2012) apontam acerca do Serviço social, chamando atenção 

para que sua prática profissional nesse contexto não se restrinja à burocracia do processo 

seletivo dos programas desenvolvido, realizando apenas preenchimentos de fichas, 

conferência de documentos, declarações, entrevistas e avaliações socioeconômicas. 
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Magalhães (2012) destaca que os profissionais envolvidos com a assistência estudantil podem 

contribuir para a formulação, implementação, execução e avaliação dessa política social no 

âmbito da educação superior. 

Diante do exposto, vê-se que a gestão da AE nas IFES pode ser concebida de uma 

maneira mais centralizada, restrita a atuação dos pró-reitores da área nas universidades, ou 

mais democrática, contando com a participação de estudantes e técnicos-administrativos, os 

quais podem trazer suas contribuições para o desenvolvimento de uma AE mais 

comprometida com as realidades de seu público-alvo, possibilitando reflexões a partir do 

olhar de demandante/usuário e também de profissional que traz conhecimentos específicos, 

viabilizando a construção de uma Política de AE mais abrangente no que se refere à 

elaboração de projetos e ações nas diversas áreas estratégicas definidas pelo PNAES e mais 

democrática em sua elaboração e execução. 

Nesses debates vão se colocando em disputa concepções distintas de Assistência 

Estudantil, construídas a partir dos olhares dos diversos sujeitos envolvidos com essa política 

social desenvolvida no âmbito da educação superior, tornando inviável uma definição 

consensual do tema.  

Compreender o processo de construção dessas diferentes concepções, bem como 

identificar a sua estrutura, constitui o objetivo central do estudo aqui proposto. Para isso, 

tomar-se-á como fundamento a Teoria das Representações Sociais, a qual se pretende 

apresentar brevemente no capítulo a seguir. 
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4. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

4.1. Origens, conceituação e o objeto 

 

Em 1961, Moscovici publicava na sua clássica obra intitulada La psychanalyse, son 

image et son public, os resultados de um estudo realizado na França sobre a apropriação da 

psicanálise por diferentes grupos sociais. Seu trabalho procurava responder, numa perspectiva 

mais específica, como o homem comum se apropria, transforma e utiliza uma teoria científica. 

Numa visão mais geral, sua pretensão era compreender como se constrói um mundo 

significante, ou ainda, como se dá o processo de construção social da realidade. É a partir 

dessas questões que o autor propõe o conceito de representações sociais, retomando o 

conceito de “representação coletiva” de Durkheim. 

A expressão “representações sociais” em Psicologia Social refere-se ao mesmo tempo 

à teoria e ao objeto por ela estudado. A Teoria das Representações Sociais (TRS) dedica-se ao 

estudo do fenômeno das representações sociais (RS). Uma RS, por sua vez, pode ser definida, 

conforme propõe Jodelet (2001, p. 21), como “uma forma de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social”. Por tratar-se de um conhecimento socialmente 

elaborado e compartilhado, as RS tornam possível a comunicação entre indivíduos e grupos. 

Refere-se a um conjunto de conceitos, proposições e explicações construídos na vida 

quotidiana no processo de comunicação interindividual (MOSCOVICI, 1981 apud VALA, 

2002).  

Em termos gerais, pode-se dizer que a TRS dedica-se ao estudo de um fenômeno 

específico: as teorias do senso comum. Entretanto não é todo e qualquer conhecimento do 

senso comum que pode ser denominado de representação social. As teorias do senso comum 

das quais trata a TRS são conjuntos de conceitos articulados que têm origem nas práticas 

sociais e diversidades grupais, assumindo as funções de dar sentido à realidade social, 

produzir identidades, organizar as comunicações e orientar condutas (SANTOS, 2005).  

Uma RS é uma construção do sujeito sobre um determinado objeto. Não se trata de 

uma reprodução, mas sim de uma construção, a qual se dá a partir de informações que se 

recebe de e sobre o objeto (VALA, 2002; SANTOS, 2005). A representação é, portanto, uma 

construção do sujeito enquanto sujeito social – indivíduo ou grupo -, o qual não pode ser 

considerado apenas como produto de determinações sociais nem produtor independente, pois 

as RS são sempre construções contextualizadas, resultados das condições em que surgem e 
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circulam (SPINK, 1993). Nesse sentido, destaca-se que os estudos de Moscovici tiveram o 

mérito de não considerar o sujeito como um mero aparelho intrapsíquico, mas como produtor 

e produto de uma determinada sociedade (SANTOS, 2005). 

Nessa perspectiva, as RS devem ser entendidas como fenômenos sociais que, mesmo 

acessados a partir do seu conteúdo cognitivo, precisam ser compreendidas a partir do seu 

contexto de produção. Isto é, a partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das 

formas de comunicação onde circulam (SPINK, 1993). Desse modo, segundo Santos (2005), 

qualquer análise das RS deve levar em conta seus dois componentes: o componente cognitivo 

e o componente social. Nessa direção, Jodelet (1989) também destaca que as RS devem ser 

estudadas articulando-se elementos afetivos, mentais e sociais e integrando, juntamente à 

cognição, linguagem e comunicação, as relações sociais que afetam as RS e a realidade 

material, social e ideal sobre as quais elas vão intervir.  

Conforme destaca Moscovici (2012/1961), está na base da atividade do pensamento a 

relação entre dois sistemas cognitivos: o sistema operacional, que realiza associações, 

inclusões, discriminações e deduções; e o metassistema, que retrabalha a matéria do primeiro, 

controlando, verificando e selecionando através de regras embasadas em relações normativas. 

Sobre esse último, Doise (2014) afirma que se trata de um sistema composto por normas 

sociais, cujos princípios de organização podem variar em diferentes áreas do pensamento do 

adulto. 

Ainda segundo Moscovici (2012/1961; 2007), as RS são construídas a partir de dois 

processos principais: a objetivação e a ancoragem. Nessa perspectiva, o referido teórico 

concebe que o processo de objetivação corresponde ao ato de “tornar real um esquema 

conceitual e substituir uma imagem por sua contrapartida material” (MOSCOVICI, 

2012/1961, p. 100). Implica em transformar algo abstrato em algo quase concreto 

(MOSCOVICI, 2007), através de naturalizações, classificações e construções de um núcleo 

figurativo. A ancoragem, por sua vez, consiste num processo de assimilação, no qual novas 

representações são inseridas num sistema já conhecido, familiar. Esse é um processo que 

transforma algo estranho e perturbador para o sistema particular de categorias do indivíduo, 

comparando-o com um paradigma de uma categoria já familiar para ele. Assim, quando 

determinado objeto ou ideia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire 

características dessa categoria e é reajustado para que se enquadre nela. Nesse sentido, 

ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa (MOSCOVICI, 2007).  

No ato de representar, há sempre dois elementos intrinsecamente relacionados: o 

sujeito e o objeto. A representação exprime a relação entre um sujeito e um objeto, 
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envolvendo uma atividade de construção e simbolização (VALA, 2002). Conforme aponta Sá 

(1998), Moscovici propõe uma fórmula básica na qual considera que toda representação é 

uma representação de alguém – o sujeito – e de alguma coisa – o objeto. Há, portanto, uma 

ligação de caráter indissociável entre esses dois elementos, sujeito e objeto. Desse modo, para 

se falar de algum objeto como representação social é necessário identificar também o sujeito 

social da representação.  

Considerando o objeto aqui discutido – a assistência estudantil -, identificam-se alguns 

grupos para os quais o mesmo possa se constituir um objeto de representação social. São eles: 

os estudantes, os principais usuários e demandantes da assistência estudantil no espaço 

universitário; os gestores das IFES responsáveis pela gestão da assistência estudantil nessas 

instituições; e o Estado, o qual, no contexto sociopolítico vigente, tem buscado com certa 

ênfase propor políticas no âmbito dessa temática, em resposta às reinvindicações dos dois 

grupos anteriores.  

Justificam-se tais identificações ao considerar-se a afirmativa de Sá (1998) de que para 

gerar representações sociais (RS), o objeto deve ter relevância cultural para o grupo. O autor 

destaca ainda que a referida afirmação pode traduzir-se na concepção de que só existe 

representação social quando o objeto em questão se encontra implicado, de forma consistente, 

em alguma prática do grupo, incluindo-se aí a conversação e a exposição aos meios de 

comunicação de massa.  

Ao destacarem-se os grupos supramencionados como sujeitos sociais da RS em 

questão, parte-se do pressuposto de que a assistência estudantil constitui um objeto de grande 

relevância cultural para os mesmo, sobretudo no atual contexto sociopolítico do país, estando 

consistentemente implicado nas práticas sociais desses grupos, tais como nas discussões e 

debates elaborados, na sua operacionalização nas IFES, na vivência enquanto demandantes e 

usuários, e na proposição e construção de políticas governamentais a ela relacionadas. Tal 

pressuposição fundamenta-se na contextualização do objeto já apresentada no tópico acima, a 

qual evidencia historicamente as íntimas relações que cada um desses grupos estabelece com 

a assistência estudantil, que foi tomada como bandeira histórica dos movimentos sociais no 

âmbito da educação. Destacam-se nesse contexto, sobretudo, os estudantes representados nas 

mobilizações estudantis organizadas pelo movimento estudantil conduzido pela UNE, bem 

como as intensas e sistemáticas discussões propostas pelo Fonaprace, entidade considerada 

como principal sujeito político responsável pela direção intelectual e moral da assistência 

estudantil nessas instituições (NASCIMENTO, 2013).  
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Os saberes acerca da assistência estudantil se constroem e são compartilhados em 

meio à diversidade grupal, partindo de debates, discussões e práticas implementadas através 

de grupos distintos que possuem interesses diferentes a partir do lugar que ocupam e das 

relações que estabelecem com o objeto em questão, seja enquanto demandantes, usuários, 

militantes; ou gestores locais, operacionalizadores, idealizadores; ou ainda enquanto 

proponentes de políticas num macro-nível.  

Tal diversidade grupal, bem como os diferentes contextos sócio-históricos nos quais as 

discussões acerca do tema se configuram, possibilitam a emergência de diferentes concepções 

e posicionamentos em torno da temática. Dessa forma, a assistência estudantil configura-se 

como um objeto polimorfo, passível de assumir diferentes formas a depender do contexto ou 

do grupo no qual é abordado. Segundo Santos (2005), essa característica também constitui 

requisito para que um objeto social possa ser considerado um objeto de representação social. 

Diante do exposto, a proposta de estudo aqui apresentada parte do pressuposto de que 

a assistência estudantil constitui-se objeto de representação social, considerando-se os sujeitos 

sociais apontados (estudantes, gestores da assistência estudantil nas IFES, e Estado), 

justificando-se assim a escolha da TRS para sua fundamentação. 

Vale salientar, contudo, que a TRS constitui um campo de pesquisa no qual se 

encontram uma pluralidade metodológica, temática e conceitual (VALA, 2002). Segundo Sá 

(1998), a TRS tem nas proposições originais básicas de Moscovici o que se tem chamado de 

“a grande teoria das representações sociais”. A partir dela, entretanto, se desdobram outras 

correntes teóricas complementares, das quais se destacam as três principais: a abordagem 

processual, mais fiel à teoria original, liderada por Denise Jodelet, em Paris; a abordagem 

estrutural, também conhecida como a Escola de Midi, que enfatiza a dimensão cognitivo-

estrutural das representações, que teve como principal representante Jean-Claude Abric; e a 

abordagem societal, também conhecida como a Escola de Genebra, liderada por Willem 

Doise, que procura articular as representações sociais (RS) com uma perspectiva mais 

sociológica.  

Embora sejam todos discípulos de Moscovici, os três referidos pesquisadores, com 

suas respectivas abordagens, representam diferentes formas de enfocar e investigar as 

representações, tendo cada um deles trazido uma contribuição particular para o 

desenvolvimento da TRS (ALMEIDA, 2009).  

Considerando-se os propósitos da presente pesquisa, pretende-se a seguir destacar as 

contribuições trazidas por Doise à TRS, procurando discutir a pertinência de suas proposições 
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acerca da chamada Psicologia Societal para a elaboração do estudo aqui proposto, que aborda 

a assistência estudantil na perspectiva das RS. 

 

4.2.  Abordagem Societal das Representações Sociais 

 

 Segundo Almeida (2009), das três principais correntes teóricas complementares da 

chamada grande teoria das RS, a saber, abordagem processual, abordagem estrutural e 

abordagem societal, esta última é considerada a menos conhecida e difundida no Brasil, 

porém não menos importante. 

Willem Doise, juntamente com seus colaboradores, tem trazido grandes contribuições 

para o estudo das RS, deixando para esse campo de pesquisa um importante legado teórico-

metodológico. Propõe a articulação psicossociológica como área específica da Psicologia 

Social, a partir do retorno do olhar para os sistemas societais, que, segundo ele, vinham sendo 

esquecidos pela Psicologia (CAMINO; TORRES, 2013). Em Da Psicologia Social à 

Psicologia Societal, Doise (2002) traz a proposta de uma abordagem societal da Psicologia 

Social. O autor defende que o fator que diferencia os psicólogos sociais é sua posição em 

relação à legitimidade e necessidade de uma Psicologia Societal. Essa abordagem procura 

articular em seus estudos explicações de ordem individual com explicações de ordem societal; 

busca conectar o individual ao coletivo, procurando mostrar como os indivíduos dispõem de 

processos para funcionar em sociedade e como as dinâmicas sociais (interacionais, 

posicionais ou de valores e crenças gerais) orientam o funcionamento desses processos.  

 Doise (2004) define a Psicologia Societal como campo de pesquisa dedicado a análise 

do funcionamento psicológico individual no âmbito das relações sociais que estão organizadas 

em torno de questões importantes em jogo na sociedade. Segundo o autor, a Psicologia 

Societal está particularmente interessada na análise do funcionamento cognitivo individual no 

âmbito das relações sociais simbólicas que se organizam ao redor de questões como o poder 

ou as relações de status entre os grupos, a divisão sexual do trabalho, associações de grupos 

étnicos e nacionais, etc. O teórico considera que as explicações propostas em Psicologia 

Social devem ser complementadas com explicações de ordem sociológica, de modo a se 

alcançar uma melhor compreensão dos jogos societais (DOISE, 2002). 

 Suas elaborações são frutos dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa em 

Psicologia Social Experimental em Genebra, que encontrou em Piaget, Tajfel e Moscovici os 

seus principais fundamentos (DOISE, 2014). Esse grupo forma-se quando Doise torna-se 

professor de Psicologia Social Experimental na Universidade de Genebra, em 1972, após ter 
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ministrado a disciplina de Introdução à Psicologia Social entre 1970-1972. Rapidamente 

unem-se a ele outros pesquisadores como: Gabriel Mugny, Jean-Claude Deschamps, Anne 

Sinclair, Anne-Nelly Perret-Clermont e Marisa Zavalloni. Mais tarde, com a proposição da 

abordagem societal das RS, agregam-se a esse grupo outros estudiosos, como Alain 

Clémence, Fabio Lorenzi Cioldi, Dario Spini, Monique Herrera, Christian Staerklé, Fabrice 

Buschini. Centrando-se na intervenção dos sistemas de crenças compartilhadas sobre a 

organização e o funcionamento cognitivos, Doise passa a advogar por uma abordagem 

societal da Psicologia Social e o grupo por ele liderado desenvolve seus trabalhos articulando 

as RS com uma perspectiva mais sociológica, procurando enfatizar a inserção social dos 

indivíduos como fonte de variação dessas representações focando suas investigações nas 

relações entre grupos (ALMEIDA, 2009).  

 Em sua perspectiva, uma abordagem societal pressupõe a integração de 4 níveis de 

análise: processos intraindividuais, interindividiuais, intergrupais e societais (DOISE, 2002)
7
. 

No primeiro nível focalizam-se os processos intraindividuais, procurando-se compreender a 

maneira pela qual os indivíduos organizam suas experiências com o meio. No segundo nível, 

a ênfase recai para os processos interindividuais e situacionais, buscando-se nos sistemas de 

interação os princípios explicativos típicos das dinâmicas sociais. O terceiro refere-se aos 

processos intergrupais, no qual se considera as diferentes posições que os indivíduos ocupam 

nas relações sociais, analisando como suas posições modulam os processos do primeiro e 

segundo níveis. No quarto nível, o societal, enfocam-se os sistemas de crenças, 

representações, avaliações e normas sociais, considerando que as produções culturais e 

ideológicas, características de uma sociedade ou de certos grupos, dão significação aos 

comportamentos dos indivíduos e criam as diferenciações sociais a partir de princípios gerais. 

Considera-se que análises baseadas na articulação desses vários níveis teóricos são mais 

completas e conduzem a uma melhor descrição do processo conceitualizado em um dos 

níveis. Entretanto, os estudos na perspectiva da Psicologia Societal, ou seja, posicional e 

ideológico, ainda são minoria na Psicologia Social. 

 Doise (2002) considera que os estudos sobre RS iniciados por Serge Moscovici 

fornecem atualmente o quadro mais estimulante para se construir uma Psicologia Societal. 

                                                           
7
 Em publicação recente, Doise e Valentim (2015) propõem uma extensão desses níveis de análise, incluindo 

dois outros níveis nesse modelo de explicação: um neurológico e outro intersocietal. O primeiro corresponde a 
explicações, observadas em estudos recentes, que envolvem a relação entre funções cerebrais e o 
desenvolvimento das relações sociais, buscando evidenciar o envolvimento de diferentes redes neurológicas no 
cérebro a partir do funcionamento psicossociológico. O nível intersocietal, por sua vez, leva em consideração a 
interdependência entre diferentes sociedades no contexto da globalização.  
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Partindo do modelo de sistema e metassistema proposto pelo referido teórico, Doise (2014) 

considera que a atualização das regulações feita pelo metassistema social no sistema cognitivo 

constitui o estudo propriamente dito das RS, desde que se explicitem suas ligações com 

posições específicas em um conjunto de relações sociais. Nesse sentido, considera-se que são 

nas suas imbricações nas relações de comunicação que se encontra o melhor lugar para 

estudar a dupla dinâmica do sistema e metassistema que opera nas RS. 

  Em sua perspectiva, investigações em RS possibilita a integração do estudo dos 

sistemas cognitivos no nível individual com o estudo dos sistemas relacionais e societais. Em 

sua proposta teórica, as RS são entendidas como princípios geradores de tomadas de posição, 

ligados a inserções sociais específicas, organizando os processos simbólicos que interferem 

nas relações sociais. Nessa direção, Doise e colaboradores definem o estudo das RS como “a 

análise das regulações efetuadas pelo metassistema das relações sociais simbólicas nos 

sistemas cognitivos individuais”, devendo responder à seguinte questão: “quais regulações 

sociais atualizam quais funcionamentos cognitivos em quais contextos específicos?” 

(CLÉMENCE; DOISE; LORENZI-CIOLDI, 1994 apud ALMEIDA, 2009, p. 725). Como se 

pode notar, conforme destaca Sá (1998), a posição ou inserção social dos indivíduos e grupos 

é o principal determinante de suas representações, o que leva Doise a interpretar o conceito de 

ancoragem diretamente relacionado à classe ou estrato social em que a representação é 

construída. 

Para Doise (2004), estudar as representações sociais implica sempre na descrição dos 

sistemas de significados compartilhados, na análise das diferenças de posicionamento 

individual em relação a estes sistemas, e na explicação dessas diferenças. 

 A partir desses pressupostos, Doise (2002) propõe uma abordagem tridimensional para 

o estudo das RS (paradigma das três fases), a qual se fundamenta em três importantes 

hipóteses. A primeira hipótese considera que há uma partilha de crenças comuns entre os 

diferentes membros de uma população em torno de um dado objeto social, uma vez que as RS 

se constroem em relações de comunicação que supõem linguagem e referências comuns 

àqueles que estão implicados nessas trocas simbólicas. Nessa fase, estudar as RS implica em 

identificar os elementos desse campo comum e a forma como eles se organizam. A segunda 

hipótese está relacionada à natureza das diferenças nas tomadas de posições individuais em 

relação a um campo de RS. Trata-se de explicar como os indivíduos ou grupos se diferenciam 

entre si nas relações que eles mantêm com determinados objetos de representação. Nesta fase, 

estudar as representações equivale a identificar os princípios organizadores das variações 

individuais. A terceira hipótese considera a ancoragem das tomadas de posições em outras 
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realidades simbólicas coletivas. Elas se explicitam nas hierarquias de valores, nas percepções 

que os indivíduos constroem das relações entre grupos e categorias e nas experiências sociais 

que eles partilham com o outro, em função de sua pertença e posição. Nesta fase de estudo das 

RS busca-se identificar a ancoragem das diferenças individuais.  

 Em síntese, conforme aponta Almeida (2009), as pesquisas sobre RS realizadas por 

Doise e colaboradores se configuram a partir dessas três fases: entendimento comum, 

organização das tomadas de posição individuais, e figuras de ancoragem. Como o próprio 

teórico afirma, sistemas de significados compartilhados, princípios organizadores e 

ancoragem são os conceitos-chave do modelo de três fases (DOISE, 2004). 

Em sua abordagem, portanto, o teórico chama atenção para o fato de que o estudo em 

RS não se limite a identificação do seu conteúdo semântico. Embora seja uma etapa de suma 

importância, restringindo-se a ela, corre-se o risco de privilegiar-se uma abordagem descritiva 

em detrimento de uma abordagem explicativa, atribuindo às RS um caráter de existência 

autônoma. Nesse sentido, propõe-se que todo estudo em RS deve, concomitantemente, 

descrevê-las como realidades objetivas e considerar sua ancoragem nas dinâmicas relacionais 

(DOISE, 1992). 

A análise das ancoragens nos estudos em RS tem, portanto, lugar de destaque na 

proposta teórico-metodológica de Doise. O referido autor distingue três “modalidades” de 

ancoragem: a psicológica, a psicossociológica e a sociológica (DOISE, 1992). A primeira 

considera a intervenção de crenças ou valores gerais, as quais podem organizar nossas 

relações simbólicas com o outro. Trata-se de ancoragens que podem ser consideradas como 

psicológicas na medida em que sua análise privilegia a organização de variações ao nível 

individual ou interindividual. A ancoragem psicossociológica, por sua vez, firma-se sobre a 

imbricação das RS na maneira pela qual os indivíduos representam as relações entre posições 

ou categorias sociais. Seu estudo fundamenta-se sobre a análise da maneira pela qual os 

indivíduos situam-se simbolicamente em relação às relações sociais de determinado campo. 

Por fim, a ancoragem sociológica diz respeito à ligação entre representações sociais e 

pertenças ou posições sociais particulares ocupadas por indivíduos, partindo da hipótese de 

que cada intercalação social dividida com outros indivíduos dá lugar a trocas e experiências 

específicas que modulam as representações sociais. Sua análise volta-se para comparações 

entre grupos de indivíduos em função das posições que eles ocupam num conjunto de relações 

sociais. 

Vale salientar, contudo, que esta tripartição apresentada não implica numa concepção 

de que a realidade das ancoragens das RS seria de três espécies. As mesmas referem-se antes 
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a diferentes formas de análise de uma realidade que não recebe sua significação específica 

senão pela particular atenção dirigida a ela.  Aliás, é importante destacar que em toda análise 

de ancoragem das RS os três tipos descritos estão mais ou menos combinados, o que não 

impede que em uma determinada investigação uma única dentre elas domine, ficando as 

outras não esclarecidas (DOISE, 1992).  

Uma importante contribuição de Willem Doise para o campo das RS foram os estudos 

acerca dos direitos humanos desenvolvidos por ele e seus colaboradores. Suas elaborações 

teórico-metodológicas o conduziram a um programa de pesquisa sobre os direitos humanos, 

que se estendeu por mais de 20 anos, abarcando 35 países pertencentes aos cinco continentes. 

Lançando sobre o fenômeno um olhar psicossociológico, o programa tinha como foco a 

aplicação dos princípios presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e 

os limites da sua aplicação a certos indivíduos ou grupos sociais (ALMEIDA, 2009). 

Tomando os princípios da DUDH como objeto de estudo, considerou-os como formas de 

representações sociais normativas que se organizam no âmbito da esfera pública, resultantes 

de processos históricos bem definidos, adotando-se para os estudos a abordagem 

tridimensional. Essas pesquisas evidenciaram as diferenças de opinião em torno de um 

aparente consenso sobre alguns princípios apresentados na DUDH. Assim, reafirma-se, como 

supunha Moscovici, que o consenso seria sempre apenas relativo, parcial e contingente, e as 

diversas pertenças sociais geram ancoragens diversificadas que conduzem para a 

multiplicidade de posições, acerca de um campo de entendimento compartilhado (ARRUDA, 

2014). 

Diante do exposto, julga-se que as proposições de Doise aqui apresentadas acerca do 

que chamou de Psicologia Societal constituem fundamentação teórica pertinente para a 

elaboração de um estudo que procure abordar a assistência estudantil na perspectiva da RS. 

Considerando a própria natureza do objeto de pesquisa em questão, o qual, como já 

mencionado, tem sua construção fortemente ligada às questões sociopolíticas que constroem a 

realidade do país, encontra-se na abordagem societal, na sua perspectiva mais ampla, a 

possibilidade de não perder de vista os aspectos mais explicitamente sociais (coletivos e 

ideológicos) das representações que se pretende estudar.  

Parte-se do pressuposto de que, para se alcançar uma melhor compreensão acerca das 

representações sociais da assistência estudantil no espaço universitário, faz-se necessário 

extrapolar explicações de ordem apenas individuais para integrá-las a explicações de ordem 

societal. Acredita-se ser útil e legítimo nessa proposta de pesquisa estabelecer conexões entre 

o individual e o coletivo, procurando investigar como as dinâmicas sociais, sobretudo nos 
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seus aspectos ideológicos e posicionais, podem estar orientando os processos que os 

diferentes grupos recorrem para construir suas representações. 

Levando-se em conta a hipótese trazida por Doise (1992) de que experiências comuns 

aos membros de cada grupo, sua inserção específica num conjunto de semelhanças sociais 

divididas, dão lugar a dinâmicas representativas semelhantes, levanta-se a questão de como os 

diferentes grupos envolvidos na discussão acerca da assistência estudantil podem estar 

construindo suas representações em torno desse objeto social. Como discutido antes, os 

principais grupos envolvidos nessa discussão são os estudantes, os gestores das IFES a partir 

do Fonaprace e o Estado. Esses, por sua vez, constituem-se como grupos distintos em termos 

de pertença grupal e posição ocupada na trama social. Dessa forma, pressupõe-se que as 

representações que constroem são, de algum modo, resultantes das comunicações que 

estabelecem entre si, enquanto membros de um mesmo grupo, as quais estão intrinsecamente 

relacionadas com o lugar de onde falam. Do mesmo modo, tais representações também 

resultam das comunicações que esses grupos estabelecem entre si, nos diferentes espaços que 

possibilitam essas trocas comunicativas, de forma que seus conteúdos dependem também das 

relações por eles estabelecidas. Pretende-se, portanto, procurar compreender como tem se 

dado a construção de significados em torno dessa temática, a partir desses diferentes grupos, 

considerando o jogo societal envolvido na sua construção. 

Nesse sentido, a proposta de integração de diferentes níveis de análise (processos 

intraindividuais, interindividiuais, intergrupais e societais) parece pertinente ao estudo 

proposto, pois pode viabilizar a articulação entre os níveis individuais/grupais a explorações a 

nível societal, considerando elementos de ordem mais social nas explicações acerca da 

construção de representações pelos grupos estudados. Partindo dessa fundamentação teórica, 

acredita-se que o objeto em questão pode ser abordado considerando-se o jogo 

representacional na sua complexidade, não incorrendo no erro de desenvolver estudos em RS 

apenas como a listagem de sentidos verbalizados sobre o objeto, conforme chama a atenção 

Jovchelovitch (2011). 

Seguindo as hipóteses que fundamentam o estudo das RS na perspectiva de Doise, o 

estudo proposto parte do princípio de que é pertinente buscar uma análise que contemple em 

uma primeira instância o estudo dos elementos do campo comum das RS construídas a partir 

dos grupos que serão abordados, procurando identificá-los e investigar de que forma eles se 

organizam. Num segundo momento, verificar se existem variações nas RS quando 

comparados os grupos, uma vez que os mesmos ocupam posições diferentes na trama social e 

estabelecem relações diferentes com o objeto em questão a partir do lugar que ocupam. E por 
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fim, identificar-se as possíveis ancoragens das prováveis diferenças encontradas entre os 

grupos, aproximando-se do tipo de análise descrita por Doise (1992) sob o termo de 

sociológica, na qual, como já mencionado, busca-se a ligação entre RS e pertenças ou 

posições sociais particulares ocupadas por indivíduos num conjunto de relações sociais. 

Dito isto, acredita-se que a abordagem societal proposta por Doise, em sua perspectiva 

mais ampla, pode ser útil para fundamentação e orientação da pesquisa em RS que aqui se 

propõe, pois pode possibilitar uma abordagem mais completa do objeto - assistência 

estudantil - permitindo uma análise que o considere na sua complexidade. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo Geral 

 

 Investigar, numa perspectiva comparativa, as representações sociais da assistência 

estudantil no espaço universitário, no contexto da educação superior pública, para os três 

grupos sociais considerados diretamente implicados com o processo de construção de 

significados acerca desta temática, a saber: União Nacional dos Estudantes (UNE); o Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE); e o 

Governo Federal. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Descrever a estrutura das RS da assistência estudantil correspondente à elaboração de 

cada um dos grupos analisados; 

 Identificar os elementos do campo comum dessas RS e a forma como eles se 

organizam; 

 Comparar a organização das RS de cada grupo acerca da assistência estudantil no 

espaço universitário, procurando explicar como os grupos podem estar diferenciando-

se entre si no tocante aos posicionamentos acerca do campo comum dessas 

representações; 

 Inferir as possíveis ancoragens das RS de cada grupo estudado, considerando 

realidades simbólicas referentes a aspectos ideológicos, pertenças grupais e posições 

sociais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

6. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

6.1. Da natureza da pesquisa 

 

O estudo aqui proposto caracteriza-se como uma pesquisa de caráter qualitativo, de 

natureza documental. Segundo Neves (1996), a pesquisa qualitativa abarca um conjunto de 

diferentes técnicas que objetivam a descrição e a decodificação dos componentes de um 

sistema complexo de significados. Nessa perspectiva, Minayo e Sanches (1993) afirmam que 

o objeto dessa abordagem são os significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, 

que se expressa pela linguagem comum e na vida cotidiana, considerando-se a palavra, que se 

apresenta nas relações afetivas e técnicas, bem como nos discursos intelectuais, burocráticos e 

políticos, o seu material primordial de análise. Segundo Bakhtin (1986, apud MINAYO; 

SANCHES, 1993, p. 245), as palavras  

[...] são tecidas pelos fios de material ideológico; servem de trama a 

todas as relações sociais; são o indicador mais sensível das 

transformações sociais, mesmo daquelas que ainda não tomaram 

formas; atuam como meio no qual se produzem lentas acumulações 

quantitativas; são capazes de registrar as fases transitórias mais 

íntimas e mais efêmeras das mudanças sociais. 

 

 A palavra pode, contudo, ser acessada/apreendida de formas diversas. De acordo com 

Godoy (1995), a abordagem qualitativa oferece diferentes possibilidades de pesquisa, dentre 

as quais a autora destaca o estudo de caso, a pesquisa etnográfica e a documental. É no 

contexto dessa última que se desenvolve o presente estudo. Entende-se por documento, mais 

especificamente documentos de domínio público – material de análise dessa pesquisa -, toda e 

qualquer matéria escrita produzida para leitura e o uso pelo público geral ou para um público 

específico, como por exemplo, avisos, formulários, panfletos, jornais, revistas, livros, 

relatórios, páginas de internet, portais e todos os demais repositórios eletrônicos onde o 

material pode ser livremente acessado e registrado de alguma maneira (SPINK et al, 2014). 

Os referidos autores consideram que documentos não são eventos isolados, mas sim partes e 

também produto de longas conversações, representando ideias, argumentos, sentidos e 

propostas que estão sempre em circulação. Ressalta-se, contudo, que produções documentais 

não representam necessariamente um consenso absoluto ou uma unanimidade dos discursos 

dos atores envolvidos com sua construção, mas antes, são resultado de diversas discussões, 

atravessadas muitas vezes por embates, divergências e negociações que findam no registro de 

um discurso dominante evidenciado durante esse processo de elaboração. 
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 De acordo com Godoy (1995), a pesquisa documental é apropriada para estudar longos 

períodos de tempo, quando se busca identificar uma ou mais tendências no comportamento de 

um fenômeno. Nesse sentido, Spink et al (2014) reconhecem que trabalhar com 

materialidades e socialidades em construção é também trabalhar com sua processualidade no 

tempo, encontrando no mundo dos documentos um campo profícuo de investigação. 

 Dito isto, considera-se que a abordagem qualitativa, na dimensão da pesquisa 

documental, favorece o alcance dos objetivos desse estudo , à medida que possibilita a 

compreensão de significados que vem sendo construídos por diferentes atores ao longo do 

tempo, em contextos sociopolíticos distintos. 

 

6.2. Material de análise e procedimento de coleta 

 

 A presente pesquisa tomou como material de análise as representações cristalizadas 

nas produções documentais acerca da temática assistência estudantil no espaço universitário, 

no âmbito da Educação Superior pública, construídas pelos três grupos que compõem os 

sujeitos desse estudo. Para isso, realizou-se um levantamento documental predominantemente 

em meio eletrônico, acessando-se na internet principalmente os sítios oficiais relacionados às 

entidades aqui estudadas. Buscou-se identificar documentos publicados que pudessem ser 

considerados representantes significativos da concepção de assistência estudantil proposta por 

cada um desses grupos.  

 Durante a coleta dos dados, houve uma preocupação em se selecionar documentos 

construídos em diferentes momentos históricos, objetivando contemplar, dentro do possível, 

publicações desenvolvidas dentro das três fases da assistência estudantil propostas por 

Kowalski (2012). Com isso, pretendeu-se ter uma melhor visão do processo de construção das 

representações elaboradas e compartilhadas por esses grupos ao longo da história de 

desenvolvimento da assistência estudantil no país. 

 Após leitura completa dos documentos acessados, selecionaram-se, para os grupos 

UNE e Fonaprace, aqueles cujo conteúdo estava mais voltado para a discussão de concepção 

ou proposição de uma política de assistência estudantil na Educação Superior pública. A fim 

de manter o foco da pesquisa, foram descartados documentos ou trechos que se referiam à 

discussão da AE no âmbito da rede privada. O material referente ao grupo Governo foi 

selecionado considerando-se as principais legislações, normativas e publicações 

governamentais referentes à AE construídas ao longo do Governo Lula-Dilma, 

compreendendo o período de 2003 até a atualidade. A opção por esse corte específico de 
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tempo justifica-se por esse período ser identificado como o momento em que a assistência 

estudantil inicia sua fase de expansão a partir da aprovação do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil, no ano de 2007, no contexto da Reforma da Educação Superior implementada 

pelos governos petistas. Sob esses critérios, foram selecionados documentos completos ou 

trechos específicos que tratavam da temática em questão. 

 O levantamento realizado acerca das publicações da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), entidade criada em 1937, possibilitou a seleção de 13 documentos, os quais 

contemplam as três fases da AE, sendo 3 pertencentes a primeira fase, 3 produzidos na 

segunda fase, e 7 correspondentes à terceira fase. Do Fonaprace, Fórum instituído em 1987 - 

inaugurando a segunda fase da história da assistência ao estudante no país -, foram eleitos 12 

documentos, abarcando publicações elaboradas na segunda (n=9) e terceira fase (n=3). No 

contexto do grupo Governo, foram selecionadas 6 publicações, todas pertencentes à terceira 

fase da AE. Desse modo, trabalhou-se com um total de 31 documentos. O Apêndice A traz a 

listagem com a discriminação completa dos documentos selecionados.   

  

6.3. Instrumento e procedimento de análise 

 

Para análise dos documentos selecionados, utilizou-se o software Alceste (Análise 

Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de Texto), programa de dados textuais que 

possibilita a organização tópica de um discurso ao colocar em evidência os “mundos 

lexicais”, os quais só podem ser entendidos num esquema maior de relações, considerando 

que só há a possibilidade de significação de um “mundo lexical”, se há um outro “mundo 

lexical” que o defina por contraste ou complementaridade. (NASCIMENTO; MENANDRO, 

2006). 

De forma mais direta, o pressuposto do Alceste é que pontos diferentes de referência 

produzem diferentes maneiras de falar, isto é, o uso de um vocabulário específico é visto 

como uma fonte para detectar maneiras de pensar sobre um objeto. O objetivo de uma análise 

com Alceste, portanto, é distinguir classes de palavras que representam diferentes formas de 

discurso a respeito do tópico de interesse (NASCIMENTO; MENANDRO, 2006). 

O software analise a co-ocorrência de palavras no material textual, para organizar e 

sumariar as informações consideradas relevantes. São efetuados cálculos estatísticos sobre a 

co-ocorrência de palavras em segmentos de texto, buscando distinguir classes de palavras que 

representem formas distintas de discurso sobre a temática da investigação. A análise fornecida 

pelo Alceste produz uma Classificação Hierárquica Descente (CHD), apresentada em forma 
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de dendrograma, permitindo a análise das raízes lexicais, além de oferecer os contextos em 

que as classes estão inseridas de acordo com o segmento de textos do corpus da pesquisa 

(CAMARGO, 2005). Ou seja, nesse processo, a partir das UCI (Unidade de Contexto Inicial), 

que no caso específico dessa pesquisa corresponde a cada documento selecionado, o programa 

efetuará a fragmentação dos dados textuais em algumas UCE (Unidade de Contexto 

Elementar), que são segmentos menores do texto definidos automaticamente pelo número de 

palavras e pela pontuação. Desse modo, as classes geradas são um conjunto de UCE que 

mantêm relações entre si em função do uso de um vocabulário específico (NASCIMENTO; 

MENANDRO, 2006). 

O procedimento de análise iniciou-se com a preparação do material textual seguindo-

se minuciosamente as orientações indicadas no manual do Alceste para o processamento dos 

dados. Organizaram-se três corpora de análise, correspondentes aos três grupos estudados 

(UNE, Fonaprace e Governo). Em seguida, realizou-se uma entrada no software para cada um 

deles, de modo que os seus dados fossem processados separadamente, a fim de se obter a 

estrutura do discurso própria de cada grupo, viabilizando um estudo comparativo. Nos 

corpora, cada documento foi iniciado por uma linha estrelada, tomando-se como variável a 

fase da história da AE na qual o mesmo foi produzido. Assim, as linhas estreladas foram 

elaboradas no seguinte formato: **** *doc_X *fas_Y.   

A partir disto, o Alceste realizou uma classificação automática através da análise de 

co-ocorrência de palavras, gerando uma organização dos dados através de dendrogramas, os 

quais são apresentados no capítulo adiante, distribuindo o conteúdo textual processado em 

classes. De posse desses dados, foi efetuada uma análise semântica de conteúdo, 

possibilitando dar sentido à distribuição lexical do texto realizada pelo software, nomeando as 

classes e procurando interpretar as especificidades dos discursos apresentados por cada grupo. 

A partir daí, realizou-se uma análise comparativa, numa perspectiva qualitativa, entre as 

organizações das representações encontradas, tendo como fundamento teórico a abordagem 

societal das RS proposta por Doise, buscando-se alcançar os objetivos propostos nessa 

pesquisa. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir desse momento serão apresentados e discutidos os resultados obtidos através 

da análise realizada com suporte do software Alceste. A discussão que segue foi organizada 

em duas etapas distintas: a primeira volta-se para a identificação dos conteúdos semânticos 

das representações sociais (RS) encontradas para cada um dos grupos analisados (UNE, 

Fonaprace e Governo Lula-Dilma), partindo-se de uma abordagem mais descritiva dos 

resultados; em seguida, inicia-se o estudo dessas RS a partir do “Paradigma das três fases”, ou 

abordagem tridimensional, proposto por Doise, buscando-se identificar o campo comum 

dessas representações, os princípios organizadores das variações verificadas entre os grupos, e 

inferir as possíveis ancoragens dessas diferenciações, assumindo assim uma abordagem mais 

explicativa. 

7.1. Conteúdo semântico das Representações Sociais 

7.1.1. Assistência Estudantil no discurso da UNE 

 Como já apresentado no percurso metodológico, foram analisados 13 documentos 

produzidos pela UNE ao longo dos anos, contemplando publicações das três fases da história 

da AE. Esses dados foram submetidos à análise do software Alceste que, a partir das 13 UCI, 

dividiu o material textual em 282 UCE. No processo de Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD), o programa categorizou 224 UCE em três classes, correspondendo à 

análise de aproximadamente 80% do corpus. As classes resultantes da CHD representam 

formas distintas de discurso sobre o objeto, integrando um conjunto de diferentes UCE, que se 

relacionam em função do vocabulário utilizado, correspondendo a campos semânticos 

específicos. 

 Após o processo de classificação realizado pelo Alceste, o discurso da UNE acerca da 

Assistência Estudantil foi organizado em um dendrograma que apresenta a sua distribuição 

em categorias, determinadas por aproximação léxica dos dados textuais. Essa organização 

demonstra as ramificações do discurso em torno do objeto em questão, que se estruturou em 

três classes, como já mencionado, as quais, após análise semântica, foram classificadas e 

nomeadas a partir de temas, o que pode ser observado na Figura 3 abaixo.  
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Figura 3 – Dendrograma elaborado pelo Alceste a partir dos dados textuais do Grupo 

UNE 

 

 A partir dos dados acima representados (Figura 3), se discute a seguir os conteúdos 

semânticos correspondentes a cada uma das classes encontradas, considerando, conforme o 

necessário, as formas léxicas mais significativas para cada categoria, bem como ausências 

significativas, expressões e UCE características das referidas classes. Considera-se também a 

relação dos conteúdos encontrados nessa classificação com as fases da história da AE, dado 

utilizado como variável como já dito no tópico referente ao procedimento de análise. 



90 
 

7.1.1.1. Classe 1: Necessidades Estudantis 

  

 A partir da análise do campo léxico e das UCE pertencentes à Classe 1, identificou-se 

que essa categoria representa as discussões em torno das necessidades estudantis. Essa classe 

contém 74 UCE que representam 34% de toda material analisado para o grupo UNE. 

 A forma de discurso aqui encontrada corresponde às reivindicações mais concretas dos 

estudantes, que apontam as suas necessidades no contexto acadêmico, procurando definir as 

áreas em que se devem desenvolver as ações de Assistência Estudantil. As palavras mais 

significativas dessa classe indicam as principais demandas eleitas pelos universitários para 

fundamentar a implementação de uma política de AE nas IFES. Destacam-se, assim, o 

desenvolvimento de ações voltadas para alimentação, moradia, transporte, bolsas (auxílios 

financeiros), cultura, assistência médico-odontológica e psicológica, e acesso a material 

didático (livros, bibliotecas).  

 Como já discutido no tópico 3.2, a questão das necessidades estudantis é um ponto 

polêmico em torno da temática da AE. A compreensão dessas necessidades pode conduzir a 

formulação e/ou operacionalização de uma política de caráter mais restritivo ou mais amplo. 

De um lado, tem-se a proposição de uma política de AE dedicada ao provimento de recursos 

mínimos para sobrevivência ou necessidades básicas, priorizando programas ligados à 

alimentação, moradia, transporte e auxílios financeiros, e por outro, uma concepção mais 

abrangente, que considera o estudante em sua complexidade, como um ser social de desejos e 

de direitos, abarcando um campo mais amplo de ações, a fim de favorecer uma formação 

acadêmica mais plena (NASCIMENTO, 2012; OLIVEIRA; VARGAS, 2012; ARAÚJO; 

BEZERRA, 2007; MAGALHÃES, 2012). O leque de áreas estratégicas destacado pelos 

estudantes aqui apresentado aponta para uma perspectiva de AE mais ampla, entendendo as 

necessidades estudantis para além das necessidades básicas, incluindo também outros campos, 

como por exemplo, o pedagógico, a saúde, e a cultura. Essa concepção remete a uma 

compreensão do discente enquanto ser complexo, que possui demandas relacionadas às 

diversas dimensões humanas, entendidas como importantes para uma permanência de 

qualidade no contexto da Educação Superior. Assim, vê-se que o grupo de estudantes, 

representados nesta investigação pela UNE, concebe uma AE mais abrangente que possibilite 

uma formação plena.  

 Essa visão está alinhada com a proposição do Fonaprace (2012), que afirma que a AE 

deve ser desenvolvida considerando-se a complexidade das necessidades humanas, 

envolvendo tanto ações de assistência básica como também ações de assistência ampliada, as 
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quais devem estar articuladas com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a fim de 

promover a melhoria do desempenho acadêmico e a qualidade de vida do estudante no 

contexto da Educação Superior.  

 Os trechos a seguir representam o discurso da UNE característico dessa classe:  

Dessa forma, para muito além das bolsas de auxílio, fazem-se 

necessários investimentos em Restaurantes Universitários 

administrados pela Comunidade Acadêmica; Moradias Estudantis 

ampliadas e revitalizadas; Creches; Espaços gratuitos e acessíveis 

para o desenvolvimento de atividades culturais e esportivas; 

Bibliotecas completas e com qualidade; garantia de transporte; 

assistência médica, odontológica e psicológica; e de acesso e 

permanência aos portadores de necessidades físicas especiais. 

 

Assim, também constituem a Assistência Estudantil o acesso a 

atividades culturais, esportivas e sociais; o acompanhamento escolar; 

as assistências médica, odontológica e psicológica; o aprendizado de 

línguas estrangeiras; a inclusão digital e tudo aquilo que possibilite a 

cada estudante universitário se formar enquanto cidadão em pleno 

desenvolvimento acadêmico. 

  

 A reivindicação por restaurantes universitários, moradias (casas) estudantis, 

bibliotecas e outros espaços coletivos, cujos termos destacados aparecem como palavras mais 

significativas dessa classe, apontam para a defesa de uma AE mais voltada para a 

coletividade. Entende-se que essas ações devem estar ao lado de outras dirigidas a 

necessidades financeiras mais específicas de alguns estudantes. Assim, a UNE distingue duas 

formas de apoio estudantil: 

existe uma distinção da forma de implantação das Políticas de 

Assistência, que podemos classificar como permanentes ou como 

transitórias. As políticas permanentes são as Residências 

Universitárias, Creches, Restaurantes, aquisição de ônibus e demais 

meios de transporte e etc. Em outras palavras, são aquelas de caráter 

definitivo e indireto, incorporadas à estrutura física e acadêmica das 

instituições. Já as políticas caracterizadas como transitórias são 

aquelas que se concretizam por meio do fornecimento de bolsas e 

auxílios. Aqui estão os auxílios/bolsas moradia, transporte, 

alimentação, auxílio permanência e etc. São transitórias porque estão 

vinculadas aos sujeitos de maneira direta e se encerram quando estes 

deixam as Instituições, ou seja, elas variam no tempo.  

 

Destaca-se que o conteúdo semântico dessa classe foi identificado na análise realizada 

pelo Alceste como típico da primeira fase da história da AE. Recapitulando-se o que já foi 

discutida no capítulo 3, essa fase compreende o período de 1930 até o início da década de 

1980, e caracteriza-se por ações pontuais e restritas, voltadas para a elite da sociedade, e pela 
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inexistência de um projeto de âmbito nacional dedicado exclusivamente para a AE no ensino 

superior. Os dados encontrados demonstram que o discurso desenvolvido nesse momento 

inicial estava fundamentado, sobretudo, no reconhecimento de necessidades dos estudantes no 

contexto universitário, que precisam ser providas para que se alcance um “pleno 

desenvolvimento acadêmico”.  

Esse grupo fala do lugar de demandante, daqueles que, a partir de suas experiências 

concretas na vida acadêmica, elaboram suas reivindicações. Desse modo, buscam em seu 

discurso tornar evidente suas necessidades a fim de sensibilizar as instâncias competentes, tais 

como os gestores das IFES e o Governo, para que possam desenvolver ações em resposta a 

seus anseios.  

Nota-se a ausência significativa de palavras relacionadas às formas democrat+(X²= -6) 

e evasão (X²= -6). Como se verá mais adiante, essas palavras fundamentam em grande medida 

o discurso em torno da AE na atualidade, sobretudo nos termos do Governo Federal, o que 

pode ser visto nos próprios objetivos do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), quando propõe: “democratizar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal” e “reduzir as taxas de retenção e evasão” (BRASIL, 2010). 

Destaca-se, portanto, que a construção da política de AE parte do reconhecimento de 

demandas bem concretas. E à medida que se avança na discussão acerca da democratização da 

Educação Superior, a partir das transformações no cenário sociopolítico do país, essa pauta 

vai sendo incorporada no conjunto de reivindicações do movimento de Reforma Universitária 

iniciado nos anos de 1960, complexificando as elaborações acerca dessa temática.  

Em suma, essa classe representa uma forma de discurso que trata o objeto em questão 

como uma política voltada para o provimento das necessidades estudantis, as quais são 

identificadas a partir de suas vivências concretas no espaço acadêmico e consideradas numa 

perspectiva ampla. A AE é, portanto, considerada como a resposta às reivindicações 

estudantis acerca das suas necessidades no âmbito acadêmico, necessária para uma 

permanência de qualidade. 

 

7.1.1.2. Classe 3: Lutas e conquistas
8
 

 

                                                           
8
 Optou-se por apresentar a Classe 3 antes da Classe 2 com o objetivo de possibilitar uma melhor visão do 

desenvolvimento do discurso acerca da AE ao longo de sua história, uma vez que a Classe 3 engloba conteúdos 
semânticos mais típicos da segunda fase da história da AE, ao passo que a Classe 2 abarca o discurso mais 
característico da terceira fase. 
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 Após análise semântica a partir dos dados encontrados, interpretou-se que a Classe 3 

abarca o relato das lutas e conquistas da UNE em torno da AE. Essa classe compreende 22 

UCE correspondendo a 9% de todo conteúdo analisado para esse grupo. 

 Nessa categoria encontram-se entre as palavras mais significativas termos 

relacionados às formas conquista, vitória, rubrica, orçamento, recurso, e pauta, os quais 

apontam para o discurso que a UNE constrói em torno da AE destacando-se enquanto uma 

das entidades que encabeça a luta por maiores investimentos para a assistência ao estudante 

nas IFES. Os trechos abaixo exemplificam essa forma de discurso: 

No ano de 2001 aconteceu a greve nacional dos estudantes liderada 

pela Une. Essa greve tinha como pauta central o retorno da rubrica 

específica para Assistência Estudantil. Depois de muita luta e 

trabalho os estudantes foram vitoriosos e foram garantidos recursos 

no orçamento para esse fim dentro da chamada emenda Andifes. 

 

Em 2002 a Une foi além e garantia a inclusão da Assistência 

Estudantil na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Nesse ano a 

vitória foi mais expressiva, pois foi fixada a rubrica específica 

diretamente ao orçamento, sem precisar incluí-la na emenda Andifes. 

Esses recursos impediram que alguns Restaurantes Universitários 

fossem fechados ou tivessem aumentos abusivos. 

 

Os desafios para a democratização da permanência consistem: [...] 

na conquista de investimentos orçamentários específicos e vultosos 

para sua efetivação. Entretanto, a Une apresenta, neste momento, 

proposta especificamente concernente à concepção de Assistência 

Estudantil, por compreender ser este um ponto fundamental e basilar 

para as conquistas orçamentárias necessárias e subsequentes. 

 

A Assistência Estudantil, portanto, deve ser política universal de 

caráter público, compreendidas, obviamente, as necessidades 

específicas. Esse tema sempre foi pauta importante para o Movimento 

Estudantil e a Une sempre mobilizou os estudantes para garantir tais 

conquistas para as universidades brasileiras. 

 

Sobressaem-se, assim, as “conquistas orçamentárias” decorrentes das lutas 

empregadas por esse grupo junto às instâncias governamentais responsáveis, em prol da 

efetivação de uma política de AE de âmbito federal. Nesse contexto, a AE é entendida como 

objeto a ser conquistado, importante pauta do movimento estudantil, e fruto de batalhas 

estudantis que organizam as reivindicações por maiores investimentos financeiros, em busca 

de se viabilizar uma política efetiva e permanente de AE nas IFES.  

Esse discurso é identificado nas análises do Alceste como característico da fase 2 da 

história da AE. Recorda-se que essa fase inicia-se na década de 1980, com a abertura política 
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pós-ditadura militar e o consequente processo de “redemocratização” do país, quando a UNE, 

juntamente com o Fonaprace, empenham-se na crítica dirigida ao lugar marginal que 

assistência aos estudantes ocupava na agenda educacional do Governo Federal nessa época. 

Esse período compreende o momento histórico em que o Governo FHC, durante a década de 

1990, reduziu significativamente os gastos com as IFES, enfraquecendo a rede pública de 

Educação Superior. Esse fato instigou as classes estudantis a se mobilizarem em prol do 

aumento de recursos destinados para as ações de AE no Ensino Superior público, que também 

vinham sofrendo com os cortes orçamentários.  Nessa década, com o movimento de 

privatizações, a UNE levantava a bandeira da resistência contra a precarização da 

universidade pública
9
. O trecho a seguir pertencente a essa classe aponta essa realidade que 

fundamentaria as mobilizações:  

Entretanto, durante o governo FHC, a Assistência Estudantil sofreu 

duros ataques. O MEC, em 1997, suprimiu do orçamento da União a 

rubrica de verbas para tais programas, considerando-os um ônus 

desnecessário ao funcionamento da universidade. 

 

Entretanto, é necessário a retomada de investimentos específicos 

nesta área, sem a dependência de emendas parlamentares ou outras 

medidas que não garantam permanentemente este recurso. 

 

 Esse contexto sócio-histórico fundamenta o discurso de lutas e conquistas que 

envolvem a AE nesse momento. O processo de “redemocratização” do país constituiu um 

cenário favorável para a formulação desse tipo de discurso.  Os movimentos sociais tiveram 

um papel primordial nesse processo, demonstrando um fortalecimento da sociedade civil 

nessa época. O movimento estudantil, seguindo esse fluxo, também ganhou força nesse 

panorama, e empreendeu sua luta em prol da democratização do país e também da Educação 

Superior (FREIRE, 2008), fundamento ideológico que baseia em grande medida as discussões 

em torno da AE, como se verá mais adiante.  

Em síntese, nessa classe a AE é tratado como fruto de conquistas e alvo de lutas em 

favor da ampliação de recursos orçamentários que se destinem especificamente para este fim, 

possibilitando a efetivação da AE enquanto uma política pública e permanente.  

 

7.1.1.3. Classe 2: Democratização do acesso e grupos minoritários 

 

                                                           
9
 Informação disponível em: http://www.une.org.br/2012/12/de-cordoba-aos-dias-atuais-a-luta-da-une-pela-

reforma-universitaria/ 
 

http://www.une.org.br/2012/12/de-cordoba-aos-dias-atuais-a-luta-da-une-pela-reforma-universitaria/
http://www.une.org.br/2012/12/de-cordoba-aos-dias-atuais-a-luta-da-une-pela-reforma-universitaria/
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 A Classe 2, após análise interpretativa dos dados, foi nomeada como “Democratização 

do acesso e grupos minoritários”. Essa categoria inclui 128 UCE, o que corresponde a 57% de 

todo conteúdo analisado para o grupo em questão. 

 Essa categoria apresenta a AE no bojo da discussão em torno das atuais políticas de 

expansão e democratização do acesso ao Ensino Superior. Fala-se, mais especificamente, dos 

desafios para a AE decorrente dos avanços desse processo de Reforma da Educação Superior, 

que têm contribuído, segundo essa entidade, para a construção de uma universidade mais 

“democrática e popular”, conduzindo a uma nova configuração do perfil de estudantes nesse 

espaço. Vê-se, nessa classe, o reconhecimento da UNE das mudanças ocorridas no contexto 

desse nível de ensino a partir das políticas implementadas nesse campo da educação, tais 

como o REUNI e a Lei de cotas, aumentando a pressão por maiores investimentos para a AE 

e identificando novas demandas a serem abarcadas no conjunto dos programas e ações de 

assistência ao estudante nas IFES.  

 Os fragmentos de texto abaixo relacionados exemplificam parte do conteúdo 

semântico típico dessa classe: 

O acesso estudantil à universidade está em crescente expansão, e com 

processos mais democráticos para o ingresso dos estudantes. Lei de 

cotas, ampliação das universidades federais e programas de bolsas 

em universidades privadas como o Prouni vêm contribuindo para esse 

acontecimento. Contudo, o investimento em políticas que assegurem a 

permanência do estudante nas instituições de ensino mostra-se 

insuficiente nesse novo cenário. 

 

A expansão universitária vem constituindo uma parte da política de 

democratização das IES, pois amplia o acesso ao ensino superior. 

Contudo, traz como consequência a demanda por mais recursos, hoje 

insuficientes para garantir a permanência com qualidade desse ou 

dessa estudante. Isso porque o investimento que aumenta o número 

de vagas, não vem acompanhado na mesma proporção de 

investimentos em políticas de Assistência e Permanência Estudantis 

para que o/a estudante de origem popular se mantenha na 

Universidade sem que tenha que fazer dupla ou tripla jornada todos 

os dias enquanto está cursando um ensino superior. 

 

 As palavras destacadas acima são algumas das formas mais significativas dessa classe, 

apontando para relação semântica entre expansão e democratização do Ensino Superior e 

assistência ao estudante. A AE é aqui compreendida como parte do processo de 

democratização da Educação Superior, devendo acompanhar as políticas de ampliação e 

democratização do acesso nas mesmas proporções.  
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Esse discurso é identificado pela análise do Alceste como associado à terceira fase da 

história da AE, momento em que a assistência ao estudante integra-se à agenda 

governamental, alcançando o status de política pública, fato que é favorecido pelo 

desenvolvimento da Reforma da Educação Superior que vem sendo implementada pelo 

Governo Lula-Dilma.  

Diante desse novo cenário, que tem se configurado não só por um maior número de 

ingressantes, mas também por uma maior diversidade de sujeitos nas IFES, nessa ramificação 

do discurso em torno da AE a UNE tem identificado novas demandas estudantis. Discute-se 

agora a necessidade do desenvolvimento de ações de AE específicas para determinados 

grupos minoritários (mulheres; negros; população LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros; indígenas; pessoas com deficiência).  

Por grupo minoritário entende-se o que conceituou o sociólogo alemão Louis Wirth 

(1945), que o definiu como se tratando essencialmente de um grupo de pessoas que, por causa 

de suas características físicas ou culturais, são eleitos pelos outros na sociedade em que vivem 

para um tratamento diferenciado e desigual, tornando-se, portanto, alvos de processos de 

discriminação coletiva em um dado contexto social e político. Nos seus aspectos mais 

fundamentais esse grupo tem restringido o seu acesso aos recursos socialmente valorizados 

(status, poder, prestígio, remuneração, formação intelectual e profissional, reconhecimento, 

etc). Esta definição inclui critérios tanto objetivos como subjetivos: o pertencimento a um 

grupo minoritário é objetivamente atribuído pela sociedade com base nas características 

físicas/biológicas ou comportamentais de um sujeito; ele também é aplicado subjetivamente 

pelos seus membros, que podem usar seu status como a base da identidade e outros elementos 

de caráter social, tais como a cultura, as crenças ou solidariedade de um determinado grupo. 

Ressalta-se, portanto, que tais “minorias” não se configuram do ponto de vista puramente 

quantitativo. As minorias podem ser compostas de populações absolutamente numerosas em 

termos estatísticos e proporcionais, mas, ainda assim consideradas minoritárias por conta da 

posição social assumida por esses grupos ao longo do processo histórico. 

Os trechos abaixo, pertencentes à Classe 2 aqui apresentada, demonstram a 

preocupação da UNE de incluir esses sujeitos no corpo do público-alvo da AE: 

Essa democratização da universidade proporciona uma diversidade 

muito maior de sujeitos. Nós, mulheres, negras e negros, indígenas, 

gays, lésbicas, transexuais, transgêneros universitários/as e 

militantes da União Nacional dos Estudantes reafirmamos o 

compromisso na luta contra o racismo, o machismo, a homofobia, 

lesbofobia e transfobia. Todos os dias, em nossas universidades, nos 

deparamos com essas opressões.  
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Com as cotas raciais temos um grande avanço na democratização da 

entrada no ensino superior, porém, historicamente as universidades 

são espaços tradicionalmente brancos, fazendo com que negros e 

negras sejam reprimidos desde seu ingresso, com trotes racistas, até o 

preconceito dentro das salas de aula. 

 

Por isso defendemos [...] Políticas de acesso e permanência a 

estudantes negros e negras, tendo em vista o tratamento dado pela 

universidade a eles, que ainda carecem de maior atenção para 

combater a evasão. 

 

As mulheres, hoje maioria nas universidades, são também maioria 

nos índices de evasão, isto porque precisam trabalhar para estudar e 

acumulam três ou quatro jornadas de trabalho, diante de um papel 

atribuído às mulheres na divisão sexual do trabalho de compromisso 

com as tarefas do cuidado. Isto se reverbera para negros e negras, 

LGBTs e pessoas com deficiência. Por esta razão, estas categorias 

sociais devem ser as protagonistas na formulação de um projeto de 

Assistência Estudantil que contemple as suas necessidades e 

transforme radicalmente o modelo de Universidade. 

 

Reivindicamos políticas de permanência para esses sujeitos. Como 

moradia estudantil para mulheres mães e a população LGBT. 

Também a implementação de creches que garantam e possibilitem a 

autonomia de mulheres mães, e diminuam o índice de evasão 

universitária. Assim como a institucionalização de Ouvidorias de 

denúncia e combate a opressões. A garantia do direito do uso do 

nome social por mulheres e homens transexuais dentro da 

universidade.  

 

 Assim, vê-se que no contexto de uma universidade mais plural, considerada como 

resultado das políticas de expansão e democratização da Educação Superior no país, a UNE 

engaja-se na defesa de grupos socialmente discriminados que estão tendo acesso a esse nível 

de ensino, reivindicando uma AE que volte sua atenção para as especificidades desses sujeitos 

e garantam também a sua permanência, prevenindo uma evasão.  

Em suma, nota-se que a AE é aqui concebida como uma política de permanência e de 

combate à evasão, parte do mesmo processo de democratização do acesso, que deve abarcar 

também o grupo de estudantes que se encontra em alguma situação de vulnerabilidade social 

enquanto na condição de grupos minoritários, tornando-se propensos a evadir de seus cursos. 

Caberia, portanto, à AE apoiar esses estudantes em suas formações acadêmicas atendendo-os 

em suas necessidades específicas decorrentes do lugar que ocupam no contexto social.  

Apresentado esse panorama geral, ressalta-se que a forma de discurso característica 

dessa classe ainda será melhor discutida em tópico posterior (ver tópico 7.2.2). 
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7.1.2. Assistência Estudantil no discurso do Fonaprace  

 

A análise referente ao grupo Fonaprace se processou a partir de 12 documentos, que 

contemplaram publicações da segunda e terceira fase da história da AE no país, a qual 

resultou na seguinte CHD, representada na Figrura 4 abaixo. 

 

Figura 4 - Dendrograma elaborado pelo Alceste a partir dos dados textuais do Grupo 

Fonaprace 
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O processo analítico realizado pelo Alceste resultou na divisão do material textual em 

545 UCE, das quais 445 foram classificadas pelo software (aproximadamente 82% do corpus) 

gerando uma CHD organizada em quatro classes, como se pode observar na Figura 4. 

Após análise semântica dos conteúdos, as classes foram nomeadas da seguinte forma: 

Classe 1 – Assistência Estudantil justificada em dados; Classe 2 – Assistência Estudantil e a 

função social da Universidade; Classe 3 – Democratização do acesso e permanência; e Classe 

4 – Gestão da Assistência Estudantil. Adiante, serão discutidas as especificidades de cada 

discurso. 

  

7.1.2.1. Classe 1: Assistência Estudantil fundamentada em dados 

 

A Classe 1 compreende 154 UCE que corresponde a 34% de todo material analisado 

para o grupo Fonaprace. Com base na análise do campo léxico e de suas UCE, identificou-se 

que essa categoria representa o esforço desse Fórum de justificar a necessidade de uma 

política nacional de AE e fundamentá-la através de um levantamento de dados acerca do 

perfil dos discentes das IFES.  

Como já mencionado no capítulo 3, a partir da década de 1990, o Fonaprace 

empreendeu um trabalho de sistematização de informações acerca do perfil socioeconômico e 

cultural dos estudantes das instituições públicas de ensino superior do Brasil. Objetivava-se, 

com isso, buscar uma fundamentação sólida para a formulação de uma política de assistência 

ao estudante de âmbito nacional. Nesse intuito, foram realizadas inicialmente duas pesquisas, 

uma em 1997 e outra em 2004, que fundamentaram a elaboração pelo Fórum de um Plano 

Nacional de Assistência Estudantil; e recentemente outras duas, em 2011 e 2014, a fim de 

atualizar o perfil. Os dados resultantes dessas pesquisas são utilizados para basear o discurso 

do Fonaprace em prol da construção de uma política nacional de AE, e são esses os elementos 

que compõem o conteúdo semântico dessa classe. 

Os trechos apontados abaixo exemplificam o tipo de discurso que estrutura essa 

categoria: 

Desses percentuais a maior concentração de estudantes encontra-se 

nas categorias E, D e C, refletindo a necessidade concreta de auto-

manutenção. 

 

Os estudantes que não residem com os pais/cônjuges ou em casas 

mantidas pelas famílias e que pertencem às categorias E, D e C 

constituem a demanda potencial por moradia estudantil, totalizando 

um percentual de 12,34 por cento. 
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Estas categorias englobam estudantes provenientes de famílias cujos 

chefes têm atividades ocupacionais que exigem pouca ou nenhuma 

escolaridade, resultando em baixo poder aquisitivo [...] 

 

Áreas Estratégicas: 1) Permanência, tendo como linhas temáticas 

bolsas, moradia, alimentação, saúde (física e mental), transporte, 

creche, [...] 2) Desempenho acadêmico, tendo como linhas temáticas 

estágios remunerados, ensino de línguas, inclusão digital, fomento à 

participação político-acadêmica, acompanhamento psicopedagógico, 

[...] 3) Cultura, Lazer e Esporte, tendo como linhas temáticas acesso 

à informação e difusão das manifestações artísticas e culturais, 

acesso a ações de educação esportiva, recreativa e de lazer [...] 4) 

Assuntos da Juventude, tendo como linhas temáticas orientação 

profissional, sobre mercado de trabalho, Prevenção a fatores de 

risco, Meio ambiente, Política, Ética e Cidadania e Saúde, 

Sexualidade e Dependência Química [...] 

 

 

 Os fragmentos de texto acima apresentados demonstram uma argumentação construída 

sobre os dados referentes à classificação econômica dos discentes (categorias A, B, C, D e E), 

e destacam os principais indicadores sociais relacionados às necessidades estudantis, obtidos a 

partir das pesquisas realizadas, que devem fundamentar o desenvolvimento de programas e 

ações de AE a serem implementados pelas IFES.  

 Com esses dados, o Fonaprace procura alcançar maior legitimação da AE na esfera 

governamental. Destacando o percentual significativo de estudantes nas universidades que se 

inserem nas categorias C, D e E (em torno de 44%), os quais são identificados como aqueles 

que constituem demanda potencial de assistência ao estudante, por estarem abaixo do padrão 

médio das necessidades materiais, culturais e de serviços (FONAPRACE, 1997), essa 

entidade busca justificar a necessidade de uma política nacional de AE, reivindicando 

investimentos por parte do Estado.  

 O destaque dado pelo Fonaprace em seu discurso para essas categorias aponta para, ao 

menos, uma ideia de priorização dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica como o 

público-alvo da AE. Nesse sentido, o investimento em uma política nesse campo se 

justificaria por dar condições de formação àqueles que não dispõem de recursos para custeá-la 

em todas as suas dimensões, estando em situação de desvantagem diante dos demais 

estudantes. 

As pesquisas de perfil realizadas também se preocuparam em fazer um levantamento 

das principais necessidades estudantis, e a partir disso se estabeleceu as áreas estratégicas que 

devem nortear a elaboração de programas e ações de AE nas IFES. O último dentre os trechos 
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acima citados traz as áreas elencadas pelo Fonaprace que compõe a sua proposição para a 

execução de uma política de AE, as quais são apresentadas na primeira e segunda proposta 

desse Fórum para um Plano Nacional de Assistência Estudantil, publicadas em 2001 e 2007 

respectivamente. Como se pode notar, essas configuram um campo bastante abrangente para a 

elaboração de ações de assistência aos estudantes, incluindo diferentes dimensões da vida dos 

discentes (necessidades básicas, saúde, acompanhamento psicopedagógico, cultura, lazer, 

esporte, etc.), indicando uma visão ampla das necessidades estudantis, o que está alinhado à 

concepção dos próprios estudantes, como visto no discurso da UNE já apresentado. 

  A análise do Alceste indicou que essa forma de discurso está relacionada com a 

segunda fase da história da AE, que é inaugurada com a criação do Fonaprace em 1987 e 

corresponde ao período de maior intensificação e sistematização do debate acerca da assistência 

estudantil, num momento em que essa temática ainda ocupava um lugar marginal na agenda 

educacional do Estado. Assim, vê-se que inicialmente esse Fórum esteve preocupado em propor uma 

política de AE fundamentada em dados que constituíssem uma base sólida para sustentar suas 

reivindicação diante do Governo Federal e que pudessem alicerçar e nortear sua construção.  

  

7.1.2.2. Classe 2: Assistência Estudantil e a função social da Universidade 

 

Essa classe abarca 116 UCE, correspondendo a 26% de todo o material analisado para 

o grupo Fonaprace. A análise interpretativa dos dados permitiu apreender que o discurso que 

gerou essa categoria refere-se à articulação entre a AE e a função social da Universidade. 

Termos relacionados às formas sociedade, dever, universidade, educativo, comunidade, 

assumir, transformação e compromisso são algumas das palavras mais significativas que 

compõem o campo léxico dessa classe. Esses termos constroem um discurso que concebe a 

AE como parte do processo educativo de responsabilidade da universidade, entendo-a como 

uma ação que contribuirá para formação de cidadãos comprometidos com a transformação da 

sociedade. 

Abaixo seguem alguns segmentos de texto que exemplificam a forma discursiva que 

configura a Classe 2: 

É fundamental articular as ações assistenciais ao processo educativo. 

Para que a universidade brasileira forme cidadãos qualificados e 

comprometidos com a sociedade e com a sua transformação, deve 

assumir as questões sociais no seu cotidiano, tornando-se espaço de 

vivência e de cidadania. 

 

Neste contexto, sobre as universidades, podemos dizer que, 

genericamente, sem perder de vista as experiências e iniciativas 
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diferenciadas, a assistência deve ser entendida como um espaço de 

ações educativas e de construção do conhecimento [...].  

 

Cabe às IES públicas assumir a Assistência Estudantil como direito e 

espaço prático de cidadania, buscando ações transformadoras no 

desenvolvimento do trabalho social com seus próprios integrantes, o 

que irá ter efeito educativo e, consequentemente, multiplicador. 

 

A missão da universidade se cumpre à medida que gera, sistematiza e 

socializa o conhecimento e o saber, formando profissionais e 

cidadãos capazes de contribuir para o projeto de uma sociedade justa 

e igualitária. A universidade é uma expressão da própria sociedade 

brasileira, abrigando também as contradições nela existentes. 

 

No seu processo de democratização, a Universidade brasileira deve 

ter o compromisso de formar cidadãos altamente qualificados e 

comprometidos com a sociedade e com a sua transformação, devendo, 

para tanto, oferecer a todos que nela ingressam idênticas condições 

[...].  

 

 Assim como visto na Classe 1, o discurso da Classe 2 também é identificado como 

característico da segunda fase da história da AE. De acordo com Nascimento (2013), 

inicialmente as discussões do Fonaprace procuraram articular a proposição de uma política de 

AE às bandeiras do movimento de Reforma Universitária. Segundo a autora, o Fórum discutia 

a temática a partir de uma leitura crítica da realidade da Educação Superior no país, propondo 

uma política de AE que responda ao projeto de universidade por ela defendido. Bomeny 

(1994) afirma que a partir de meados da década de 60 os debates e reivindicações acerca das 

questões universitárias deixaram o âmbito acadêmico para alcançar a opinião pública, levando 

a universidade a refletir sobre o seu papel dentro da sociedade brasileira em desenvolvimento. 

Aqui se vê que essa entidade defende uma universidade comprometida com a transformação 

social, devendo empenhar-se em formar sujeitos aptos para tornar a sociedade mais “justa e 

igualitária”. Nessa perspectiva, a assistência aos estudantes integra o conjunto de ações 

educativas que devem ser implementadas pela universidade, à medida que busca, através da 

vivência de ações e programas, construir conhecimento acerca das questões sociais 

contribuindo para formação de cidadania de seus discentes.  

 Nota-se, portanto, que a discussão acerca da AE integra as discussões em torno da 

função social da universidade, reconhecendo-a como potencial agente de transformação do 

contexto social no qual está inserida. Nesse sentido, encontra-se nas ações de AE espaço para 

propiciar uma educação comprometida com a formação de sujeitos para construção de um 

projeto de sociedade mais justa e democrática. 
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7.1.2.3. Classe 3: Democratização do acesso e permanência 

 

 A Classe 3 foi categorizada a partir de 68 UCE correspondendo a 15% de todo 

material textual do Fonaprace submetido à análise do Alceste. Observou-se que essa categoria 

apresenta uma discussão da AE fundamentada nas noções de democratização do acesso e 

permanência no ensino superior.  

 Encontram-se entre as UCE pertencentes a esta classe várias menções ao princípio de 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, destacado na Constituição 

Federal de 1988 e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Buscam-se nesse 

princípio as bases legais para fundamentar uma política de AE, e com isso dar-lhe maior 

legitimidade no âmbito do Governo Federal. Abaixo segue um exemplo dessa forma de discurso: 

A Constituição Federal de 1988 consagra a educação como dever do 

Estado e da Família (art. 205, caput) e tem como princípio a 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola (art. 206, 

I). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 20/12/96, 

contém dispositivos que amparam a Assistência Estudantil, entre os 

quais se destaca: Art. 3º - O ensino deverá ser ministrado com base 

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

permanência na escola... 

  

 A partir desse amparo legal, o Fonaprace discute a AE como parte do processo de 

democratização da Educação Superior pública. Considerando a educação como direito e o 

dever do Estado de promover a “igualdade de condições de acesso e permanência” nas 

instituições de ensino, a assistência aos estudantes passa a ser entendida como o meio 

necessário para se alcançar a democratização da permanência. Nessa perspectiva, 

compreende-se que a igualdade de condições preconizada na Carta Magna e na LDB pode ser 

efetivada através de ações de AE que busquem reduzir as desigualdades socioeconômicas no 

interior das IFES, garantindo, assim, condições mais igualitárias no processo de formação 

acadêmica. A seguir apontam-se alguns trechos desse discurso que exemplificam essa 

concepção: 

   Constitucionalmente, o ensino público e gratuito é um direito de todos 

e um dever do Estado. [...]. Direito constitui um dado essencial para a 

democratização da Universidade, através da garantia do acesso e da 

permanência do educando na escola. 

 

Trata-se de um processo contínuo de ações e políticas que promovam, 

não somente a democratização do acesso ao ensino superior, mas 

também a permanência e conclusão dos cursos aos estudantes de 

baixa condição socioeconômica. 

 



104 
 

A democratização da permanência implica na manutenção e expansão 

dos programas de assistência [...] 

 

A democratização da permanência implica na manutenção e expansão 

dos programas de assistência, ou seja, para que o educando possa se 

desenvolver na sua plenitude acadêmica, além da excelência da 

qualidade do ensino ministrado, é necessária uma política efetiva de 

apoio ao estudante [...]. 

 

 A categoria aqui apresentada traz uma forma de discurso que, segundo as análises 

realizadas pelo software Alceste, está associada à terceira fase da história da AE no Brasil. 

Nota-se aqui que, no momento em que o país empreende sua Reforma da Educação Superior, 

numa lógica fundamentada nas ideias de expansão e democratização desse nível de ensino, o 

Fonaprace “pega carona” no discurso que circula nesse contexto, fundamentado, como já 

discutido no capítulo 3, na ênfase dada ao princípio da democratização. Encontra-se nesse 

cenário a oportunidade de legitimar a política de AE, construindo a assistência aos estudantes 

como parte desse projeto reformista, necessário ao processo de democratização das 

universidades. Nessa perspectiva, concebe-se, portanto, que não basta ampliar o acesso. Faz-

se imprescindível oferecer também, junto com um ensino de qualidade, condições reais de 

permanência para que o estudante consiga concluir o seu curso. Permanecer, contudo, 

depende de um conjunto de programas e ações que apoiem esse discente em sua formação 

superior, evitando assim a sua evasão.  

Em suma, essa classe traz a discussão em torno da AE inserida no contexto das 

discussões acerca da democratização do acesso e permanência nas instituições de ensino, 

sendo entendida como ação necessária para a promoção de condições de igualdade de 

permanência, devendo acompanhar a ampliação do acesso e um ensino de qualidade.  

 

 

7.1.2.4. Classe 4: Gestão da Assistência Estudantil 

 

A Classe 4 é composta por 226 UCE representando 25% de todo o conteúdo analisado 

do grupo Fonaprace. A análise interpretativa dos dados possibilitou a compreensão de que 

essa classe comporta a discussão desse Fórum em torno de uma proposta de gestão da política 

de AE a ser implementada nas IFES. Discute-se aqui o papel do Fonaprace no processo de 

construção e implementação dessa política, destacando como a AE deve ser organizada.  

Trata-se de mais uma forma de discurso característica da terceira fase da história da 

AE. À medida que se propõe uma política de AE de âmbito nacional, e essa temática vai 
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ganhando maior espaço na agenda governamental no contexto da atual Reforma da Educação 

Superior, essa entidade volta sua preocupação também para a elaboração de um desenho de 

gestão dessa política.  

Adiante se apresentam alguns segmentos de texto que evidenciam a proposta desse 

Fórum de uma organização da AE nas IFES: 

[...] viabilizar por meio das IFES uma estrutura organizacional, em 

nível de Pró-Reitoria com as finalidades específicas de definir e 

gerenciar os programas e projetos de Assistência Estudantil. 

 

[...] estabelecer, por meio das IES públicas, a adequação dos 

estatutos à nova LDB e uma estrutura organizacional, em nível de 

Pró-Reitoria, com as finalidades específicas de definir e gerenciar os 

programas e projetos de Assistência Estudantil. 

 

Para colaborar na definição de uma metodologia que atenda às 

necessidades e exigências propostas, o Fórum buscará consultoria 

especializada em metodologia de avaliação. 

 

[...] definir um sistema de avaliação dos programas e projetos de 

Assistência Estudantil por meio da adoção de indicadores 

quantitativos e qualitativos para análise das relações entre 

assistência e evasão, assistência e rendimento acadêmico. 

 

Discutir e encaminhar a criação do Instrumento de Avaliação do 

PNAES, objetivando seu constante aperfeiçoamento. 

 

Acompanhar e aprimorar as políticas de ações afirmativas, em 

especial a aplicação da Lei 12711 de 29 de agosto de 2012. 

 

 

 Vê-se nos trechos acima que o Fonaprace propõe uma estrutura organizacional na 

forma de pró-reitoria para uma melhor gestão da AE, responsabilizando-se pela definição e 

gerenciamento dos programas e projetos de apoio aos estudantes, bem como por sua 

avaliação. Essa proposta terá influenciado a construção do PNAES, que atribui às IFES o 

papel de “fixar mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES” (BRASIL, 2010), 

além de pressupor a autonomia das universidades na elaboração e execução das ações de AE. 

 Não fica claro, entretanto, como se devem organizar essas pró-reitorias, e de que 

maneira se dará a definição, coordenação e avaliação das ações e programas de AE a serem 

desenvolvidas. Não se evidencia se a proposta é de uma gestão mais democrática, contando 

com participação de estudantes e profissionais envolvidos na operacionalização da AE nas 

IFES, ou se seria uma gestão mais centrada na figura dos gestores. O que se sabe é que, na 

prática, os estudantes não tem se sentido efetivamente representados nesses espaços, o que 
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tem levado a reivindicações por parte da UNE por uma maior participação estudantil na 

elaboração e nas decisões acerca da política de AE implementada nas IFES, como se vê em 

documentos recentes produzidos por essa entidade, como o resultante do III Seminário 

Nacional de Assistência Estudantil da UNE realizado em 2014. 

 

7.1.3. Assistência Estudantil no discurso do Governo 

 

 Para o grupo Governo, como já mencionado anteriormente no percurso metodológico, 

foram analisados 6 documentos produzidos no período correspondente ao Governo Lula-

Dilma (2003-atualidade), todos representando a terceira fase da história da AE. A partir das 6 

UCI, a análise do software Alceste dividiu o material textual em 79 UCE.  

No processo de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), o programa 

categorizou 64 UCE em três classes, correspondendo à análise de aproximadamente 81% do 

corpus. As classes resultantes da CHD, que representam formas distintas de discurso sobre o 

objeto em questão, foram nomeadas do seguinte modo: Classe 1- Regulamentação da política 

de Assistência Estudantil; Classe 2 – O que é Assistência Estudantil?; e Classe 3- Público-

alvo da Assistência Estudantil.  A Figura 5 abaixo apresenta a organização tópica do discurso 

do Governo acerca da AE nos últimos anos.  
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Figura 5 - Dendrograma elaborado pelo Alceste a partir dos dados textuais do grupo 

Governo

 

 

 A seguir, serão discutidas as especificidades da forma discursiva de cada classe 

resultante da CHD.  
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7.1.3.1. Classe 1: Regulamentação da Política de Assistência Estudantil 

 

 A Classe 1 inclui 32 UCE representando 50% do material textual do grupo Governo 

categorizado através do Alceste. Em seu campo léxico, PNAES aparece como palavra mais 

significativa, ao lado de outros termos ligados às formas instituições, ações, áreas, deverá e 

implementar. A análise desse campo e do conteúdo semântico estruturado nessa classe 

permitiu apreender que aqui se trata da regulamentação da política nacional de AE. Os 

documentos mais associados a essa categoria são a Portaria Normativa n° 39/2007 do MEC e 

o Decreto n° 7.234/2010, atualmente os principais instrumentos normativos dessa política, 

que instituem e regulamentam o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).  

 O Governo Federal, através desses documentos, procura estabelecer as normas para 

implementação do PNAES nas IFES. Nesse sentido, define o que se entende por ações de AE, 

estabelece as responsabilidades das IFES, e trata da questão orçamentária.  

 No que diz respeito às ações de AE a serem desenvolvidas pelas instituições públicas 

de ensino superior, o Governo concebe que: 

Compreendem-se como ações de assistência estudantil iniciativas 

desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; 

transporte; assistência à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; 

creche; e apoio pedagógico.  

 

As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser 

desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; 

transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; 

creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades e superdotação. 

 

 Os trechos acima citados compõem o conteúdo dessa classe e pertencem 

respectivamente à Portaria Normativa n° 39/2007 do MEC e ao Decreto n° 7.234/2010. Vê-se 

aí a preocupação em delimitar as áreas estratégicas para o desenvolvimento de ações de 

assistência ao estudante. Nos dois documentos, são apontadas basicamente as mesmas áreas, 

incluindo-se apenas mais uma no Decreto em 2010, referente às necessidades de estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

Como se pode observar, o Governo admite um leque abrangente de campos em que os 

projetos e programas de AE podem ser construídos, estando de certo modo alinhado às 

propostas dos estudantes (UNE) e do Fonaprace, como visto em tópicos anteriores.   

 No que diz respeito à questão orçamentária, encontram-se entre as UCE dessa classe 

as seguintes menções: 
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As despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias 

anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições 

federais de ensino superior, devendo o Poder Executivo 

compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações 

orçamentárias existentes, observados os limites estipulados na forma 

da legislação orçamentária e financeira vigente. 

 

 Os recursos para o PNAES serão repassados às instituições de 

educação superior, que deverão implementar as ações de assistência 

estudantil, na forma do caput. 

 

 Assim, vê-se que o Governo atribui a si a responsabilidade de financiar a AE, e às IFES 

cabe a execução das ações de assistência aos estudantes, a partir do repasse de recursos, o 

qual é limitado e deve definir o número de beneficiários. Essa é uma grande conquista das 

mobilizações do movimento estudantil e também do Fonaprace, que empreenderam muitas 

lutas na tentativa de sensibilizar as instâncias governamentais para a necessidade de uma 

rubrica específica destinada para o investimento em programas e projetos de apoio aos 

estudantes em seu processo de formação acadêmica.  

 Nesse processo de regulamentação da política nacional de AE também é dada às IFES 

autonomia para implementarem ações de AE em conformidade às necessidades identificadas 

entre os seus estudantes, e lhes é atribuído a responsabilidade de elaborar a metodologia de 

seleção dos beneficiários, acompanhar e avaliar o Programa, como se pode apreender a partir 

dos segmentos de texto abaixo relacionados:  

As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições 

federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, considerando suas especificidades, 

as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que 

atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente. 

 

Além dos requisitos previstos no caput, as instituições federais de 

ensino superior deverão fixar: requisitos para a percepção de 

assistência estudantil, observado o disposto no caput do art. 2º; e 

mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES. 

 

Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a 

metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem 

beneficiados. 

 

 

 Em linhas gerais, observa-se que o Governo propõe uma política de AE cujas ações 

devem ser desenvolvidas no âmbito de áreas pré-determinadas, as quais assumem um caráter 

abrangente das necessidades estudantis, através de repasse financeiro às IFES. A estas cabe a 
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responsabilidade de implementar essas ações de acordo com suas especificidades, definir os 

critérios e a metodologia para seleção dos beneficiários
10

 e acompanhar e avaliar o Programa. 

 

7.1.3.2. Classe 2: O que é Assistência Estudantil? 

 

 A Classe 2, aqui nomeada como “O que é Assistência Estudantil?”, compreende 21 

UCE correspondendo a 33% de todo material textual do grupo Governo analisado pelo 

Alceste. Seu conteúdo aponta para uma organização do discurso em torno dos fundamentos e 

objetivos da AE, construindo-se, assim, uma conceituação acerca dessa temática.  

A forma léxica mais significativa dessa classe destaca, de certo modo, o principal 

fundamento ideológico da AE no âmbito do Governo Federal: democratização. Nesta 

ramificação do discurso, a AE é apresentada como elemento de grande importância para 

efetivação do processo de democratização da Educação Superior. As palavras ampliação, 

acesso e permanência, que também compõem o campo léxico dessa classe, apontam para a 

relação direta que a assistência aos estudantes mantém com as políticas expansionistas e 

democratizantes do ensino superior no atual cenário sociopolítico do país. Os trechos 

destacados abaixo evidenciam essa relação, exemplificando o conteúdo semântico dessa 

classe: 

[...] a assistência estudantil assume papel de centralidade para o 

Estado brasileiro na estratégia de combate às desigualdades sociais e 

regionais pela via da democratização da Educação Superior. 

 

[...] considerando a centralidade da assistência estudantil como 

estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais, bem como 

sua importância para a ampliação e a democratização das condições 

de acesso e permanência dos jovens no ensino superior público 

federal [...] 

 

[...] configura-se como importante mecanismo de inclusão social que 

promove a garantia do acesso pleno aos estudantes. 

 

 Os fragmentos de texto acima apresentados apontam os princípios fundamentais da 

política nacional de AE. Nesse ponto de vista, o Governo Federal compreendendo a 

assistência aos estudantes como uma importante ferramenta de combate às desigualdades 

                                                           
10

 Apesar de o PNAES prevê que cabe às Instituições públicas de ensino superior definir os critérios e a 
metodologia de seleção dos beneficiários, o Programa também define o público prioritário que deve ser 
beneficiado, não podendo as instituições prescindir dessa definição na elaboração de seus critérios, o que será 
melhor discutido em tópicos seguintes. 
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sociais e inclusão social, na perspectiva da democratização do ensino superior. Sobre essa 

base, essa política é concebida da seguinte forma: 

A Política Nacional de Assistência Estudantil é um conjunto de 

princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para 

garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso de 

graduação aos estudantes universitários [...]  

 

 Nessa conceituação, destacam-se as principais funções da AE, de modo a colocá-la na 

base do tripé da democratização da Educação Superior: acesso - permanência - sucesso 

acadêmico. Cabe-lhe possibilitar o acesso pleno do estudante ao ensino superior, garantindo-

lhe condições de permanência, de modo a viabilizar a sua conclusão de curso. Assim, em 

síntese, entende-se que o seu principal objetivo é: 

[...] garantir a permanência e a diplomação dos estudantes, na 

perspectiva da inclusão social [...]  

 

[...] agindo preventivamente, nas situações de repetência e evasão 

decorrentes das condições de vulnerabilidade socioeconômica.  

 

 Em suma, o conceito de AE aqui apresentado é permeado pelas noções de 

democratização, igualdade e inclusão social, configurando essa política como um instrumento 

de combate às desigualdades sociais na medida em que atua viabilizando a formação de 

sujeitos historicamente excluídos da Educação Superior, garantindo a sua permanência e 

evitando a sua evasão.  

 

7.1.3.3. Classe 3: Público-alvo da Assistência Estudantil 

 

 A Classe 3 abarca 11 UCE, o que representa 17% do conteúdo categorizado pelo 

software Alceste a partir dos documentos do grupo Governo. Essa categoria discursiva traz a 

delimitação do público-alvo do Programa de Bolsa Permanência (PBP) do MEC, indicando 

quem deve ter suas condições de permanência favorecida pela política de AE.  

 Recapitulando o que fora apresentado em capítulo anterior, o PBP foi criado em 2013 

pelo MEC para somar-se ao PNAES, que sozinho não poderia dar conta de toda demanda por 

auxílio financeiro para apoio à permanência. O programa integra, portanto, a política nacional 

de AE desenvolvida pelo atual Governo. A partir da concessão de auxílio financeiro, objetiva 

minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência e conclusão 

de curso de um grupo específico de estudantes. Nessa classe esse grupo é delimitado, como se 

pode ver a partir dos segmentos de texto relacionados abaixo: 
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[...] concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em 

Instituições Federais de Ensino Superior em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e 

quilombolas. 

 

[...] viabilizar a permanência de estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e 

quilombolas. 

 

Poderá receber a Bolsa Permanência o estudante que cumprir, 

cumulativamente, as seguintes condições: possuir renda familiar per 

capita não superior a um salário mínimo e meio; estar matriculado 

em cursos de graduação com carga horária média superior ou igual a 

cinco horas diárias [...] 

 

[...] o Programa prioriza os indígenas e quilombolas, que, 

independente da carga horária dos cursos nos quais estão 

matriculados, poderão receber o recurso. 

 

 Fica claro que o público-alvo desse Programa são fundamentalmente os estudantes de 

graduação das IFES em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entende-se como em 

condição de vulnerabilidade socioeconômica aqueles discentes com renda per capita de até 

um salário mínimo e meio, o que está alinhado com o que preconiza o PNAES, através do 

Decreto n° 7.234/2010, em seu artigo 5°. Assim, vê-se que a política nacional de AE adota um 

corte de renda específico para delimitar seus beneficiários. 

 Outros critérios mais particulares do PBP são a carga horária dos cursos e a 

priorização de estudantes de origem indígena e quilombola, o que vem sendo alvo de muitas 

críticas. Isso porque o critério de carga horária do curso restringe expressivamente o acesso ao 

Programa, não resultando em impacto significativo no que diz respeito ao atendimento da demanda 

real; condição não aplicável aos indígenas e quilombolas, que recebem um valor diferenciado, 

igual a, pelo menos, o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, o que tem sido justificado 

pelas suas especificidades com relação à organização social de suas comunidades, condição 

geográfica, costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela Constituição Federal. 

 A questão de para quem se destina a AE é um dos pontos polêmicos acerca dessa 

política, como já discutido no capítulo 3 (ver tópico 3.2.1). Adiante, esse tema volta a ser 

discutido com mais profundidade a partir dos dados encontrados nessa pesquisa.  
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7.2. Representações Sociais sob o Paradigma das três fases 

 

 Os sistemas de significados acerca da Assistência Estudantil aqui apresentados serão, a 

partir desse momento, discutidos sob o paradigma das três fases proposto por Doise, que é 

fundamentado em três hipóteses acerca das Representações Sociais (RS) (ver tópico 4.2). 

Nessa perspectiva, considerando-se as limitações do método e da natureza dessa pesquisa - 

documental e qualitativa, buscar-se-á identificar o campo comum das RS para os três grupos 

estudados, os princípios organizadores das variações intergrupais, e as possíveis ancoragens 

dessas variações. 

 

7.2.1. O Campo Comum 

 

 Este primeiro nível de análise das Representações Sociais – o campo comum, 

conforme proposto por Doise (2002), está correlacionado com a hipótese de que diferentes 

membros de uma população compartilham certas crenças comuns acerca de um determinado 

objeto social, construindo RS a partir de suas dinâmicas comunicacionais, supondo linguagem 

e pontos de referências comuns àqueles que estão implicados nessas trocas simbólicas. 

 De fato, é sabido que os grupos aqui considerados mantêm relações de comunicação 

por diversas vias, favorecendo as trocas simbólicas em torno do objeto em questão – a 

Assistência Estudantil. Dentre essas vias podem-se destacar reuniões, seminários e outros 

eventos envolvendo a participação de membros representantes de cada um desses grupos, bem 

como a publicação de documentos de acesso público produzidos por eles, fazendo-se, assim, 

circular suas concepções, pressupondo a existência de significados compartilhados que 

possibilitem tais comunicações.  

 A partir dos dados encontrados, os quais foram organizados através das categorizações 

realizadas com suporte do software Alceste, buscou-se identificar os elementos que 

configuram o campo comum das RS construídas por cada um dos grupos estudados. 

Observou-se que os discursos por eles elaborados se alinham, sobretudo, em torno da ideia de 

democratização da Educação Superior. Como se pôde verificar, os sistemas de significados 

compartilhados de cada um desses grupos traz uma classe que estabelece a relação entre AE e 

a democratização do acesso e permanência na educação superior pública (UNE= Classe 2; 

Fonaprace= Classe 3; Governo= Classe 2), todas identificadas como características da terceira 

fase da história da AE.  
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 A contextualização histórica dessa política mostra que o amadurecimento das 

discussões acerca da AE ocorreu no período correspondente ao do governo ditatorial-militar 

(1964-1985), ganhando maior visibilidade no bojo do Movimento de Reforma Universitária, 

que foi norteado em grande medida pelo entendimento da democratização da Educação 

Superior enquanto processo através do qual se poderia romper com o elitismo na educação. 

Nos anos 2000, sob o ideário social-liberal propagandeado pelo Governo Federal, a reforma 

da Educação Superior empregada pelo Governo Lula e continuada pelo Governo Dilma, 

assume uma particularidade central: a ênfase no denominado processo de “democratização” 

da educação, termo que se restringe à expansão das vagas e matrículas no ensino superior 

(NASCIMENTO, 2013). A referida autora destaca que “a assistência estudantil entra em cena 

para cumprir um papel fundamental de legitimação do projeto educacional, no interior do 

qual, o recurso à democratização torna-se um fetiche” (p. 137). 

 Nesse contexto, no qual as políticas de expansão e democratização da Educação 

Superior têm se tornada uma das políticas públicas mais visíveis da área educacional, 

inclusive, com forte apelo publicitário (PEREIRA; SILVA, 2010), as discussões acerca da AE 

parecem ir se sistematizando em torno desse ideário na atualidade. A partir dessa ideia de 

democratização da educação, outros elementos vão se organizando configurando um campo 

comum das RS acerca da AE. Dentre esses, destacam-se as noções de permanência e 

igualdade de condições. 

 Segundo Borsato (2015), existe uma relação de complementariedade do PNAES com 

as demais políticas democratizantes da educação dos governos petista. Segundo a autora, 

parte-se do pressuposto de que a garantia do acesso não implica necessariamente na conclusão 

da formação acadêmica, fazendo-se fundamentais políticas que garantam a permanência do 

estudante para uma real consolidação da democratização da Educação Superior. Nessa 

perspectiva, a AE é compreendida como uma política de permanência, noção verificada no 

discurso dos três grupos estudados, aparecendo inclusive entre as palavras mais significativas 

do campo léxico dos grupos Fonaprace e Governo, nas classes 3 e 2 respectivamente, como se 

pode verificar nas figuras 4 e 5. Apesar de não ser identificada entre os termos mais 

significativos no dendrograma do grupo UNE (Figura 3), palavras ligadas à forma 

“permanência” compõem o vocabulário específico da Classe 2, conforme evidencia o 

relatório produzido pelo Alceste. Assim, é comum aos três grupos a concepção de que a AE 

volta-se fundamentalmente para garantia da permanência dos estudantes no ensino superior, 

evitando-se desse modo a evasão.  
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 Na base dessa compreensão, também diretamente associado à noção de 

democratização da educação, está o princípio da igualdade de condições. Termos 

relacionados à forma “igual+” se faz presente no campo léxico dos três grupos estudados. 

Aparece entre as palavras mais significativas na Classe 3 da CHD do Fonaprace, e compõe o 

vocabulário específico das classes 2 da CHD da UNE e do Governo, de acordo com o que 

indica o relatório de análise elaborado pelo Alceste, sendo encontrados em várias UCE 

pertencentes a essas categorias.  Assim, compreende-se que essa ideia também integra o 

campo consensual das RS da AE para os grupos estudados. Nessa perspectiva, entende-se que 

uma política de AE se justifica pela necessidade de se promover condições igualitárias de 

permanência na Educação Superior. Segundo Pereira e Silva (2010), nas sociedades 

contemporâneas, uma das principais características das políticas públicas é o seu caráter 

redistributivo, que tem por objetivo produzir oportunidades iguais para atores sociais 

desiguais. Os referidos autores consideram que o processo de formulação das políticas 

públicas estatais precisa levar em consideração as desigualdades estruturais presentes na 

sociedade, a fim de viabilizar a garantia da igualdade substantiva dos indivíduos que se 

apropriam de forma desigual dos recursos socialmente produzidos. No âmbito da Educação 

Superior destaca-se, conforme afirma o Fonaprace (2001), que a universidade abriga em seu 

interior as contradições existentes na própria sociedade, sendo, portanto, uma expressão dela. 

Nesse sentido, a política de AE deve atuar evitando que se reproduzam no contexto do ensino 

superior as desigualdades observadas na sociedade brasileira.  

 Como já fora mencionado anteriormente, essa concepção encontra alicerce e respaldo 

na Constituição Federal de 1988 e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 

1996, que trazem em seu corpo o princípio da “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola”. Dessa forma, entende-se que a igualdade de condições preconizada 

nesses instrumentos jurídicos se efetiva por meio de uma política de AE que busque reduzir as 

desigualdades no interior das IFES, de modo a garantir condições mais igualitárias no 

processo de formação acadêmica. 

 Outro elemento integrante do campo comum das RS da AE aqui estudadas diz respeito 

às áreas estratégicas para o desenvolvimento de ações de assistência aos estudantes nas 

instituições de ensino superior públicas. Embora se tenha verificado, a partir do levantamento 

de literatura aqui realizado, que a abrangência das ações desenvolvidas no campo da AE é um 

dos principais pontos de polêmica acerca dessa política (ver tópico 3.2.2), os resultados dessa 

pesquisa indicam que não há um dissenso conceitual quanto a esse aspecto entre os três 

grupos. Nas classes 1 apresentadas nas respectivas CHDs da UNE, Fonaprace e Governo, 



116 
 

encontram-se como parte de seu conteúdo semântico a referência às áreas que devem 

fundamentar a construção de programas e projetos de AE nas IFES. Observa-se que essas são 

de certo modo convergentes, englobando um leque abrangente de necessidades estudantis, não 

se limitando apenas às necessidades básicas, mas, ao contrário, englobando campos diversos 

como atenção à saúde, apoio pedagógico, inclusão digital, cultura, lazer, esporte, etc.  

 Essa convergência pode ser explicada possivelmente devido ao protagonismo do 

Fonaprace no processo de construção dessa política que, em uma conjuntura política propícia, 

apresentou em 2007 o Plano Nacional de Assistência Estudantil ao MEC, o qual foi 

transformado e resumido na Portaria Normativa n° 39, de 12 de Dezembro de 2007, 

culminando no Decreto n° 7.234, de 19 de Julho de 2010, atualmente os principais 

instrumentos de regulação da AE no país. Recorda-se que esse Plano foi fundamentado, 

sobretudo, nos dados resultantes das pesquisas de perfil socioeconômico e cultural dos 

discentes de graduação das IFES, realizadas em 1997 e 2004, os quais indicavam, entre outros 

aspectos, os principais indicadores sociais relacionados às necessidades estudantis verificados 

junto aos próprios estudantes.  

 Apesar da concepção de ações de AE abrangente que traz o PNAES, condizente com 

as noções trazidas também pela UNE e pelo Fonaprace, tem se observado que na prática, no 

processo de implementação desse Programa nas IFES, na maioria dos casos desenvolve-se 

uma AE numa perspectiva mais restrita, prevalecendo o tripé auxílios financeiros (bolsas), 

alimentação e moradia (NASCIMENTO, 2012; MORAES; LIMA, 2011). De acordo com as 

autoras, de uma maneira geral, tal fato seria decorrente da redução do entendimento de 

necessidades estudantis a necessidades básicas, e ao processo de assistencialização que vem 

ocorrendo nas políticas sociais no Brasil. Os dados apresentados nesse trabalho, contudo, 

demonstram que a concepção de AE construída pelos estudantes (UNE), pelos Fonaprace 

(gestores das IFES) e pelo Governo considera consensualmente a amplitude das necessidades 

dos estudantes, abarcando suas diversas dimensões. A operacionalização de uma assistência 

mais limitada nas IFES pode se dá em decorrência da insuficiência de recursos para 

desenvolver ações em todas as áreas preconizadas pelo PNAES. Isso pode estar conduzindo 

os gestores a selecionar determinadas áreas para o desenvolvimento de programas de AE a 

partir do critério de provimento prioritário das necessidades consideradas mais básicas. Como 

já discutido anteriormente, no contexto da expansão e democratização do ensino superior 

público em curso, o principal desafio da política de AE atualmente é a ampliação dos recursos 

orçamentários na mesma proporção das políticas expansionistas do Governo Federal. 
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 Diante do exposto, vê-se que, em síntese, o campo comum das RS da AE para os 

grupos UNE, Fonaprace e Governo, se organiza na atualidade em torno da ideia de 

democratização da Educação Superior, constituindo-se como parte indispensável desse 

processo, sendo compreendida como uma política de permanência, fundamentada no princípio 

da igualdade de condições de oportunidade, cujas ações devem se desenvolver em áreas 

abrangentes, considerando-se a amplitude e diversidade das necessidades estudantis. 

 

7.2.2. Princípios organizadores das variações intergrupais 

 

 Seguindo-se o modelo tridimensional ou “das três fases” proposto por Doise, avança-

se nesse momento para o segundo nível de análise das RS: a identificação dos princípios 

organizadores das variações individuais. Segundo Almeida (2009), essa abordagem teórico-

metodológica corresponde à resposta crítica de Doise aos estudos dedicados apenas a 

identificação dos elementos consensuais das RS. Em sua perspectiva, uma concepção mais 

completa das representações deve abarcar também explicações acerca das variações entre 

indivíduos em torno de um campo simbólico comum. Assim, a hipótese que fundamenta esse 

nível de análise diz respeito à natureza das diferenças, das heterogeneidades nas tomadas de 

posições em relação a um dado objeto de RS, buscando-se explicar como e por que os 

indivíduos se diferenciam entre si nas relações que eles mantêm com tais objetos (DOISE, 

2002; ALMEIDA, 2009). 

 Considerando-se a natureza da presente pesquisa - documental e qualitativa, ressalta-

se que as variações aqui identificadas referem-se às diferenças observadas entre os grupos 

estudados, e não entre os indivíduos de cada um desses grupos, como ocorre geralmente nos 

trabalhos fundamentados na abordagem teórico-metodológica proposta por Doise e seus 

colaboradores. Obviamente, existem diferenciações entre esses indivíduos, entretanto, não são 

possíveis de ser verificadas a partir do método aqui empregado. Pressupõe-se que cada 

documento é resultado de uma construção coletiva fundamentada em discussões, embates e 

negociações entre os seus membros, processo no qual circulam dissensos e posicionamentos 

diversos. Entretanto, por tratar-se de uma análise documental, não é viável, a partir do 

material aqui analisado, verificar as diferenças individuais (intragrupo). O que se propõe 

nesse tópico é, portanto, a identificação das variações intergrupais em torno do campo comum 

da RS da AE compartilhado pela UNE, Fonaprace e Governo.   
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 Com base na análise dos sistemas de significados compartilhados acerca da AE de 

cada um dos grupos aqui considerados, foi possível verificar que, em volta dos aspectos 

consensuais observados entre eles, identificam-se algumas tomadas de posição divergentes em 

relação ao objeto. Constatou-se que essas variações se organizam em torno de ao menos dois 

princípios: o público-alvo e a função da AE. 

Diante do campo comum que concebe a AE como uma política de permanência, parte 

do processo de democratização da Educação Superior, questiona-se agora para quem se 

destina essa política. Conforme visto no tópico 3.2 desse trabalho, esse aspecto constitui um 

dos principais pontos de polêmica acerca dessa temática, atraindo debates que circulam 

principalmente em torno dos binômios seletividade versus universalidade e direito versus 

favor. Os dados aqui encontrados corroboram esse fato ao apontarem para um certo dissenso 

entre os grupos sobre essa questão. Elaborações acerca desse tema podem ser identificadas 

principalmente nas UCE correspondentes à Classe 2 do discurso da UNE, Classe 1 do 

Fonaprace e Classe 3 do Governo.  

 Como já visto anteriormente, a portaria original que instituiu o PNAES determina o 

público a quem se destina o Programa a partir de uma formulação genérica que estabelece que 

as ações de AE devem atender a “estudantes matriculados em cursos presenciais de 

graduação, prioritariamente, selecionados por critérios socioeconômicos” (MEC, 2007). O 

Decreto n° 7.234/2010, por sua vez, delimita de forma mais detalhada os estudantes que 

devem ser prioritariamente atendidos: “estudantes oriundos da rede pública de educação 

básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio” (BRASIL, 2010). O 

PBP, em seu manual de gestão, seguindo essa mesma orientação, destaca que se destina a 

estudantes matriculados nas IFES em situação de vulnerabilidade socioeconômica, adotando 

também o critério de renda como primeira condição para ser beneficiado pelo programa: 

“possuir renda familiar per capita não superior a um salário-mínimo e meio”
11

.  

Nessas definições vê-se a ênfase dada pelo Governo ao aspecto socioeconômico como 

condição prioritária para se ter acesso à AE. Por esse motivo, a Política Nacional de AE tem 

sido considerada como uma política de caráter seletivo, característica comum às políticas 

sociais hoje no Brasil (SILVEIRA, 2012). Segundo Cislaghi e Silva (2012), o Governo tem 

adotado critérios focalizados extremamente rebaixados para o acesso às ações de assistência 

ao estudante, diminuindo a autonomia das IFES em relação à definição de critérios mais 

condizentes com sua realidade, pois, ainda que o Decreto defina como competência dessas 

                                                           
11

 Informação disponível em http://permanencia.mec.gov.br/.  

http://permanencia.mec.gov.br/
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instituições a elaboração de seus critérios e mecanismos de seleção, conforme suas 

particularidades, indica que os serviços e benefícios sejam ofertados prioritariamente ao 

estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

O Fonaprace, enquanto principal diretor intelectual e moral da AE nos últimos anos 

(NASCIMENTO, 2013), pode ter contribuído para essa focalização e seletividade da atual 

política nacional de AE. As diversas pesquisas e estudos realizados por essa entidade 

apontaram as questões socioeconômicas como os principais responsáveis pela retenção e 

evasão. Como visto no tópico 7.1.2.2. que descreve o conteúdo da Classe 1 do discurso desse 

Fórum, os dados dessas pesquisas foram amplamente utilizados para se justificar e 

fundamentar a política de AE, destacando-se sobretudo a classificação econômica dos 

discentes, considerando aqueles pertencentes às categorias C, D e E, como a demanda 

potencial de AE.  De acordo com Borsato (2015), ao mesmo tempo em que contribuíram para 

a desconstrução da ideia da universidade elitizada do século XXI, reforçando a necessidade de 

se investir e regulamentar a AE, esses resultados também conduziram a uma organização da 

AE de forma focalizada, emergencial e restrita ao atendimento de questões de ordem 

financeira dos estudantes.  

Segundo Cislaghi e Silva (2015), do ponto de vista político, essa lógica de focalização 

da AE conduz a uma divisão entre estudantes pobres e supostamente ricos, estigmatizando 

aqueles que precisam mais e excluindo uma parcela significativa de estudantes que também 

necessitariam de assistência, para ter dedicação exclusiva aos estudos.  

 Diferentemente da posição adotada pelo Governo e Fonaprace, que concebem uma AE 

voltada prioritariamente para o atendimento dos estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, condição essa identificada por cortes de renda específicos, a UNE apresenta 

uma visão mais abrangente do público-alvo dessa política.  

 Conforme se pode verificar na descrição da Classe 2 do discurso da UNE, essa 

entidade tem reivindicado atualmente a construção de ações de AE específicas dirigidas a 

estudantes pertencentes a determinados grupos minoritários (mulheres; negros; população 

LGBT; indígenas; pessoas com deficiência), identificando-os também como potenciais 

demandantes de AE. Essa concepção parte da premissa de que esses estudantes encontram em 

sua formação acadêmica obstáculos específicos em decorrência do lugar simbólico que 
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ocupam na sociedade, tornando-se necessário o desenvolvimento de ações que possam 

garantir a permanência desses grupos no espaço universitário.
12

  

 Essa posição adotada pela UNE rompe com a ideia de uma AE voltada restritamente a 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, fundamentando-se numa 

concepção mais ampla de vulnerabilidade social. Esse discurso se aproxima do que propõe 

Moraes e Lima (2011) acerca do termo vulnerabilidade social, que o concebem de uma forma 

mais abrangente, para além do aspecto econômico, considerando também todos aqueles 

indivíduos que se encontram em situações de risco, tais como famílias ou indivíduos com 

perda ou fragilidade de vínculos afetivos; identidades estigmatizadas em termos étnico, 

cultural e sexual; exclusão pela pobreza; uso de substâncias psicoativas, entre outras.  

 Outros elementos presentes no discurso dessa entidade apontam para um entendimento 

mais abrangente do público a quem se destina a AE, aproximando-se mais de uma concepção 

de universalidade dessa política. Dentre esses se destaca aqui as discussões acerca do 

desenvolvimento de ações de AE nas IFES. Na Classe 1 pertencente ao sistema de 

significados compartilhados da UNE, viu-se que os estudantes reivindicam maiores 

investimentos em espaços coletivos, tais como restaurantes universitários, moradias 

estudantis, bibliotecas, espaços públicos para atividades culturais e esportivas, entre outros. 

Segundo essa entidade, “A Assistência Estudantil deve ser compreendida como Política 

Pública fundamental não só à permanência, mas também à formação completa dos estudantes. 

Seu foco não pode ser o indivíduo, mas a coletividade.” (UNE, 2004). Nessa perspectiva, há 

um entendimento de que para além das ações de caráter transitório, tais como a concessão de 

bolsas e auxílios, vinculadas diretamente aos sujeitos e que se encerram quando estes deixam 

as instituições, deve se investir, sobretudo, em ações de natureza permanente, ou seja, 

naquelas de caráter definitivo e indireto, incorporadas à estrutura física e acadêmica das IFES.  

 Essa concepção se opõe à tendência a “bolsificação” da AE que se vem observando na 

atualidade (NASCIMENTO; ARCOVERDE, 2012), em que assistência ao estudante se 

expressar através da concessão de bolsas, nas mais diversas modalidades (Bolsa/auxílio 

moradia, alimentação, transporte, permanência etc.). Segundo Cislaghi e Silva (2012), essa 

configuração retira do debate a universalização da AE que se daria, por exemplo, por meio de 

                                                           
12

 Apesar de o Governo Federal ter desenvolvido no âmbito da Reforma da Educação Superior, na perspectiva 
da democratização do acesso e permanência, políticas que contemplam os negros, e também os indígenas e 
quilombolas, como por exemplo, a Lei de Cotas e o Programa de Bolsa Permanência, essas não respondem aos 
anseios estudantis na visão apresentada, pois se restringem a políticas de ampliação do acesso e de repasse 
financeiro, respectivamente. O que os estudantes reivindicam são garantias de permanência para esses grupos 
minoritários, considerando-se necessidades que extrapolam a condição econômica desses estudantes. 
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ações voltadas para a ampliação de infraestrutura (moradias, restaurantes) das IFES 

associadas à ampliação de direitos, como a luta pelo passe livre para estudantes universitários 

em transportes públicos, entre outros. Nessa perspectiva, Borsato (2015) destaca que a opção 

pela oferta de bolsas, dentro da lógica de uma AE focalizada, reforça a ideia do 

individualismo ou do “acadêmico consumidor”. 

 Diante do exposto, observa-se que o princípio público-alvo da AE organiza dois 

posicionamentos que se opõe: um que concebe que AE se destina prioritariamente para 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, assumindo uma perspectiva de 

política focalizada e seletiva; e outro que compreende a AE de uma forma mais abrangente, a 

qual se destina aos estudantes de um modo geral, devendo atentar também para as 

especificidades daqueles em situação de vulnerabilidade social - conceito que extrapola o 

aspecto econômico, focada na coletividade, favorável, assim, a universalização da AE. 

O segundo princípio organizador das variações intergrupais identificado refere-se ao 

que se está denominando aqui de Função da AE. Diz respeito às concepções acerca do papel 

que a AE pode assumir nas instituições públicas de ensino superior. A análise da organização 

do discurso dos grupos estudados possibilitou a identificação de algumas sutis diferenças 

entre eles quanto a esse aspecto, sobretudo entre a proposta do Fonaprace e do Governo.  

Na Classe 2 que integra o discurso do Fonaprace, na qual a AE é discutida em 

articulação com ideia de função social da universidade, encontram-se alguns elementos que 

apontam para a concepção dessa entidade acerca da função da AE. As seguintes palavras 

presentes significativamente no campo léxico dessa categoria remetem ao entendimento de 

função da AE adotado por este Fórum: processo, educativo, transformar (transformação), 

sociedade, crítico(a), pedagógico (pedagogia), cidadão (cidadania) (Ver Figura 4). Estes 

termos conformam a ideia de que a AE deve ser considerada como parte do processo 

educativo desenvolvido nas IFES, assumindo um caráter pedagógico permanente, 

comprometida com a formação de uma consciência crítica e cidadã dos estudantes, de modo a 

capacitá-los para se tornarem agentes de transformação social.  Nessa perspectiva, vê-se que 

as ações de assistência ao estudante assumem um papel de ação educativa e de construção de 

conhecimento, compreendida como um espaço favorável para se formar “profissionais e 

cidadãos capazes de contribuir para o projeto de uma sociedade justa e igualitária” 
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(FONAPRACE, 2001). Assim, a política de AE tem, de modo geral, a função de contribuir 

para o processo de transformação da sociedade.
13

 

O Governo, por sua vez, conforme pôde ser visto na Classe 2 que compõe o seu 

discurso, destaca dois elementos como princípios centrais que estão na base da construção da 

política de  AE: desigualdades sociais e inclusão social. Sobre esses fundamentos, a AE 

assume, na perspectiva governamental, a função de combater as desigualdades sociais e 

propiciar a inclusão social por meio da educação. Esta concepção se verifica literalmente no 

art. 2° do Decreto 7234/2010, quando trata dos objetivos do PNAES. Entre eles encontram-se 

esses dois tópicos: “II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão da educação superior” e “IV - contribuir para a promoção da 

inclusão social pela educação” (BRASIL, 2010).  

A alínea II remete a ideia de que a AE tem o papel de promover a igualdade de 

oportunidades no que diz respeito à permanência e conclusão de curso dos estudantes na 

Educação Superior, atuando sob o princípio da equidade no sentido de reduzir as 

desigualdades sociais nesse espaço. A alínea IV, por sua vez, chama atenção para a função 

dessa política na contribuição para a inclusão social dos estudantes, à medida que viabiliza a 

formação acadêmica de indivíduos socialmente marginalizados. Sobre esse último ponto, 

Cislaghi e Silva (2012) destacam que o PNAES deixa evidente que a AE “é estratégica para 

difundir a Educação Superior, como possibilidade de ascensão social e para buscar coesão 

social através das promessas da educação” (p. 499).  

Não obstante os méritos das políticas expansionistas e democratizantes que vêm sendo 

implementadas nos governos petistas, fundamentadas na lógica do combate às desigualdades 

sociais e da inclusão social, algumas críticas tem sido dirigidas a elas. Nessa direção, Dias 

Sobrinho (2010) destaca que de fato essas políticas podem representar para muitos estudantes 

ganhos salariais, aumento no padrão de consumo, elevação da autoestima e das possibilidades 

de se alcançar melhores posições sociais, entretanto, não rompem com a estrutura 

verticalizada e desigual da sociedade, não alterando radicalmente o panorama social 

                                                           
13

 É importante destacar que o conteúdo da Classe 2 do discurso do Fonaprace corresponde essencialmente às 
elaborações desse Fórum durante a segunda fase da história da AE, englobando as discussões presentes em 
documentos publicados principalmente nos dez primeiros anos dessa entidade. Segundo Nascimento (2013), 
esse Fórum surge no final dos anos de 1980 com uma função reivindicativa e contestatória, abordando a AE 
numa perspectiva crítica, procurando articular essa temática aos processos mais gerais que ocorriam no 
cenário da educação superior brasileira. Contudo, o estudo realizado pela autora demonstrou que houve ao 
longo das duas últimas décadas uma transformação da agenda política dessa entidade tornando-a um 
organismo colaboracionista com as políticas educacionais do Governo, em prol da incorporação “dosada” das 
propostas da assistência aos estudantes das IFES na agenda governamental. Tal fato pode justificar o 
esvaziamento de discussões relativas a esse conteúdo na atualidade.  
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polarizado e estratificado que a caracteriza hoje. Segundo o referido autor, essas políticas 

públicas de caráter focal e emergencial que vem sendo desenvolvidas no âmbito da Educação 

Superior não extinguem o caráter desigual da sociedade, mas mantêm, e até mesmo se 

aprofundam,  as relações de seleção e diferenciação social no interior do sistema educativo. 

 Nesse mesmo sentido, Nascimento (2013, p. 140) afirma que: 
 

O discurso governamental da democratização da educação superior 

ampara as contrarreformas educacionais em curso nas universidades 

públicas federais, e suas propostas apresentam-se como sendo 

necessárias à “inclusão social” e à “igualdade de oportunidades”. O 

conteúdo da democratização, concebido pela esfera governamental, 

aparece desvinculado do sentido político do termo, ou seja, da sua 

referência à perspectiva da transformação social, da condução de 

reformas estruturais, da ideia de gestão pública dos espaços de poder. 
 

 

 Em síntese, pode-se observar que o princípio Função da AE organiza ao menos dois 

posicionamentos distintos: um que compreende a AE como espaço de ação educativa e de 

construção de conhecimento, que pode cumprir o papel de contribuir para a formação crítica e 

social dos estudantes, capacitando-os a se tornarem agentes de transformação social; outro 

que entende a AE como mecanismo de combate às desigualdades sociais e de inclusão social, 

assumindo uma função mais focal, não acarretando significativamente em transformações 

mais estruturais da sociedade. É importante destacar que as diferentes tomadas de posição em 

torno desse ponto trazem implicações distintas na operacionalização das ações de AE nas 

IFES. 

No que diz respeito ao posicionamento da UNE sobre esse aspecto, ressalta-se que os 

dados encontradas a partir da metodologia empregada nessa pesquisa não apresentaram 

elementos consistentemente organizados no sistema de significados compartilhados dessa 

entidade que possibilitasse a apreensão da posição por ela adotada acerca do princípio 

organizador Função da AE. 

 

7.2.3. Ancoragens 

   

 A terceira hipótese que fundamenta o paradigma das três fases da Abordagem Societal 

das RS considera as ancoragens das tomadas de posição em outras realidades simbólicas, as 

quais podem ser evidenciadas, por exemplo, nas hierarquias de valores, nas percepções que os 

indivíduos constroem das relações entre grupos e categorias e nas experiências sociais que 

eles partilham com o outro, em função de sua pertença e posição (ALMEIDA, 2009; DOISE, 
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2002). Assim, nesse nível de análise, procura-se identificar as ancoragens das variações entre 

os indivíduos ou grupos.  

Os dados obtidos através da metodologia empregada nesta pesquisa não revelam de 

forma objetiva as ancoragens das variações intergrupais verificadas. Desse modo, nessa etapa 

da análise, o que se busca aqui é realizar um esforço analítico no sentido de procurar inferir as 

possíveis ancoragens em certas realidades simbólicas, sobretudo de caráter posicional e 

ideológicas, que possam estar de algum modo fundamentando as tomadas de posições já 

apontadas, numa perspectiva mais próxima do que Doise (1993) chamou de ancoragem 

sociológica. Ressalta-se, contudo, que não se tem a pretensão de esgotar as possibilidades de 

ancoragem, mas apenas apontar alguns elementos possivelmente envolvidos na base dessas 

construções. 

 Conforme visto anteriormente, observou-se um dissenso no que diz respeito ao 

público-alvo da AE de modo a polarizar duas concepções: uma que compreende a AE numa 

perspectiva de política seletiva e focalizada, voltada prioritariamente para estudantes de baixa 

renda, e outra que propõe uma AE mais universal, como direito de todo estudante, retirando 

do foco o aspecto socioeconômico. Na base desses posicionamentos pode-se pensar que estão 

as posições sociais ocupadas por cada um desses grupos na trama social, que implica em 

diferentes relações com o objeto social em questão.  

Os estudantes ocupam o lugar de demandantes/beneficiários da AE, mantendo 

relações bem diretas com esse objeto enquanto aqueles que constituem, de uma maneira geral, 

o próprio público-alvo desse serviço. Falam do lugar de quem experimenta o cotidiano 

acadêmico, deparando-se de forma concreta com as dificuldades no processo de formação 

superior, de modo que a identificação das necessidades estudantis não se dá apenas por meio 

de teorizações ou levantamentos de dados, mas a partir de suas próprias vivências. As 

experiências vividas no campus vão conformando às suas reivindicações. Isso fica claro, por 

exemplo, quando a UNE passa a reivindicar ações específicas de AE para determinados 

grupos minoritários. Nos documentos onde se encontra essa discussão, tais como aqueles 

resultantes dos últimos seminários nacionais de AE da UNE, veem-se relatos de certos 

acontecimentos em algumas universidades fundamentando a “nova” demanda, como por 

exemplo, trotes racistas e machistas, estupros em festas de repúblicas, assédio sexual de 

estudantes por professores, e homofobia. Assim, são nas experiências sociais compartilhadas 

no espaço universitário que os estudantes parecem ir construindo suas reivindicações. Parece 

ser nessas vivências que, num primeiro momento, a AE vai sendo entendida como um direito 

de todo estudante, e não somente daquele em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
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pois os obstáculos encontrados ao longo de suas formações extrapolam a questão econômica, 

sendo essa mais um dos problemas e não a totalidade deles. 

O Fonaprace, que é composto por pró-reitores, sub-reitores, decanos ou responsáveis 

pelos assuntos comunitários e estudantis das instituições de ensino superior públicas do 

Brasil, ocupa um outro lugar. Diferentemente dos estudantes, os gestores não constituem os 

demandantes primários da AE, mas aqueles que sofrem de algum modo à pressão para 

responder a tais demandas estudantis. Aos membros desse Fórum cabe o papel de formular e 

gerenciar uma política de AE nas IFES. Diante da insuficiência de ordem financeira e do 

descaso do Governo Federal para com essa temática, para responder satisfatoriamente a essas 

pressões, essa entidade surge em 1987 com o objetivo de “discutir, elaborar e propor ao MEC 

a política de Promoção e Apoio ao Estudante”. (FONAPRACE, 2012, p. 15).  Para isso adota 

a estratégia de realizar reuniões, debates, produção de documentos, e buscar apoio de 

autoridades educacionais do Legislativo e do Executivo (FONAPRACE, 2008). Ressalta-se, 

portanto, que o Fonaprace ocupa nessa conjuntura o papel de mediador entre as reivindicações 

estudantis e o Governo, que tem o poder de financiar a AE. Atua como um negociador, 

buscando convencer as autoridades competentes a destinar recursos específicos para esse fim. 

Assim, procura dados que possam justificar esse “investimento”, tentando desconstruir a ideia 

dominante na época de que a AE constituía gasto desnecessário. Possivelmente, encontrou na 

identificação do significativo percentual de estudantes de baixa renda nas IFES a 

possibilidade de responsabilizar o Estado pelo financiamento de uma política de AE, o que 

pode justificar a ênfase dada por esse Fórum em seu discurso a essa parcela de discentes, 

identificando-os como o público prioritário dessa política. No atual contexto da 

democratização da Educação Superior, essa concepção “caiu como uma luva”, levando a AE a 

alcançar atenção na esfera governamental. 

A forte influência do Fonaprace na construção dos instrumentos legais e normativos da 

AE é indiscutível. Evidência disso é o fato de a Portaria n° 39/2007 do MEC, que institui o 

PNAES, ser resultado da aprovação por parte desse órgão governamental do Plano Nacional 

de Assistência Estudantil elaborado e apresentado por esse Fórum em 2007. Destaca-se ainda 

que, apesar de ter surgido como uma entidade contestatória e reivindicativa, o que foi bastante 

evidenciado nos anos 1990, atualmente o Fanaprace adotou uma postura colaborativa com as 

políticas educacionais do Governo (NASCIMENTO, 2013). Assim, nesse jogo social, essa 

entidade atua ora lutando contra as ações do Governo, ora estabelecendo alianças com ele, 

alinhando-se os discursos.  
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Nessa trama social, o Governo é aquele detém o poder financeiro e normatizador. 

Diante das pressões sociais, cabe-lhe elaborar e financiar as políticas públicas. Os recursos 

são limitados e o papel do Governo é gerir a sua aplicação. A ocupação deste lugar justifica a 

preocupação do Estado em delimitar de forma precisa o público-alvo prioritário da política de 

AE, indicando inclusive o corte de renda que abarca os estudantes a quem ela se destina. 

Assim, os direitos sociais ficam subordinados à lógica orçamentária e a política social à 

política econômica, especialmente à dotação orçamentária, de modo que o direito fica 

submetido à disponibilidade de recursos e as definições orçamentárias se tornam parâmetros 

para a implementação dos direitos sociais (IAMAMOTO, 2001).  

Desse modo, vê-se nessas diferentes posições sociais ocupadas pelos grupos estudados 

a configuração de interesses distintos que conduzem a relações diversas com esse objeto 

social, implicando em diferentes concepções acerca do mesmo. Isto está de acordo com a 

proposição de Doise (1993), que afirma que há ligação entre RS e pertenças ou posições 

sociais particulares ocupadas por indivíduos num conjunto de relações sociais, partindo da 

hipótese de que cada intercalação social dividida com outros indivíduos dá lugar a trocas e 

experiências específicas que modulam as RS.  

No plano ideológico também se pode encontrar os fundamentos para essas tomadas de 

posição. Conforme destaca Spink (1993), as RS devem ser entendidas como fenômenos 

sociais que, mesmo acessados a partir do seu conteúdo cognitivo, precisam ser compreendidas 

a partir do seu contexto de produção, considerando-se as funções simbólicas e ideológicas a 

que servem. Nessa perspectiva, buscou-se também a identificação de alguns elementos 

político-ideológicos que possam estar na base da construção dessas representações.  

A concepção do Governo que dá forma a uma política de AE focalizada e seletiva 

remete à atual tendência à assistencialização das políticas sociais no país, conforme já 

discutido no capítulo 3. Segundo Leite (2011), nos últimos anos, a assistencialização do 

conjunto das políticas sociais é um fenômeno que vem se delineando e consolidando no 

Brasil, de modo que essas, antes universalistas, passam a assumir um caráter nitidamente 

assistencialista, focalizado, pontual e segmentado. No âmbito da Educação Superior, esse 

fenômeno encontra na AE sua maior expressão, resultando numa assistência reduzida a 

benefícios focalizados, emergenciais, e dirigidos a um público específico (NASCIMENTO, 

2012). De acordo com Moraes e Lima (2011), no contexto da assistencialização das políticas 

educacionais, esse público é selecionado a partir de critérios de elegibilidade semelhantes aos 

da política de Assistência Social. 
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Como já explicitado anteriormente, a discussão em torno dessa realidade destaca que 

na atual conformação da política de AE se observa semelhanças nas ações desenvolvidas por 

essa com aquelas desenvolvidas no âmbito da política de Assistência Social, principalmente 

no que se refere ao caráter imediatista dos programas e à focalização de seus usuários, 

promovendo “um atendimento restrito aos estudantes mais pobres entre os pobres” 

(NASCIMENTO; ARCOVERDE, 2012, p. 174). Considerando essa uma possível realidade 

de ancoragem dessa concepção de AE, remete-se aqui ao que afirma Moscovici (2007) ao 

enfatizar que a ancoragem consiste num processo de assimilação no qual novas 

representações são inseridas num sistema já conhecido, de maneira que quando determinado 

objeto ou ideia é comparado ao paradigma de uma categoria já familiar, adquire 

características dessa categoria e é reajustado para que se enquadre nela. É possível que a AE, 

num processo de ancoragem, venha adquirindo características da Assistência Social, uma 

política pública anterior ao PNAES e que vem sendo supervalorizada no período mais recente 

do neoliberalismo (CISLAGHI; SILVA, 2012). 

A Assistência Social volta-se para o atendimento da parcela da população que se 

encontra nas camadas da pobreza ou da extrema pobreza. Seu objetivo é prover o mínimo 

social para garantir a sobrevivência do ser humano. Segundo Cislaghi e Silva (2012), os que 

estão no poder tem usado a política de assistência social para se fortalecer politicamente, 

criando o mito social da inclusão, da cidadania e da redução das desigualdades, deslocando o 

objeto de direito ao trabalho para o direito à assistência. Fundamentada nessa concepção, a 

assistência estudantil se transforma em uma política de “combate à pobreza” no interior da 

universidade. Assim, a assistência ao estudante deixa de ser parte do direito à educação, 

concebida como uma política universal destinada a todos os estudantes, passando a reproduzir 

a lógica vigente da assistência social: focalização e bolsificação. Segundo Leite (2011), neste 

cenário de assistencialização do conjunto das políticas sociais, o que se tem é uma 

cronificação do combate à pobreza.  

Nessa realidade encontram-se também os fundamentos do posicionamento do Governo 

acerca da função da AE. Como se viu, nos documentos governamentais prevalece a ideia de 

uma AE voltada para combate das desigualdades sociais e para propiciar a inclusão social por 

meio da educação. Essa concepção está diretamente relacionada com o entendimento de uma 

política de AE como estratégia de combate à pobreza nas IFES. Sob o ideário social-liberal de 

cunho novo-desenvolvimentista, nova fase do neoliberalismo, o atual Governo brasileiro 

concebe o tema da democratização da Educação Superior no contexto do discurso 

governamental do “crescimento econômico com desenvolvimento social”, lema das teses 
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intituladas novo-desenvolvimentistas (NASCIMENTO, 2013). Nessa visão político-

ideológica, esse crescimento se daria através da melhoria dos padrões distributivos do país, e 

a educação emerge enquanto principal via de equidade. Segundo Nascimento (2013), a 

educação compreendida nessa perspectiva resulta da importância que este tema alcançou nos 

discursos e pautas governamentais do início do século XXI nos países periféricos, reflexo de 

orientações das grandes agências multilaterais, como o Banco Mundial, no qual a educação 

aparece como alternativa estratégica ao “alívio da pobreza” e combate às desigualdades 

sociais, sendo convocada a cumprir a função de atuar no controle dos índices de desigualdade 

social.  

Nesse contexto, as IFES vêm sendo chamadas ao cumprimento de uma suposta função 

social, na perspectiva da inclusão social e da igualdade de oportunidades (NASCIMENTO, 

2013). A AE, nessa conjuntura, atua como a estratégia para se alcançar esse fim no interior 

das universidades.  

No que diz respeito ao posicionamento do Fonaprace, presente em seu discurso 

durante a segunda fase da história da AE, também é possível inferir suas ancoragens em 

aspectos posicionais e ideológicos. Esse Fórum é composto essencialmente por professores 

que estão no momento ocupando um cargo administrativo, assumindo a responsabilidade de 

gerenciar os assuntos referentes à AE na instituição de ensino a qual pertencem. São, antes de 

mais nada, educadores. Estabelecem relações sociais num contexto onde circulam as 

principais discussões acerca do processo educacional. Enquanto gestores nas IFES, seu papel 

está relacionado, de um modo, geral, com a dimensão educativa, fim último dessas 

instituições. Nesse sentido, a compreensão da AE estudantil como parte do processo 

educativo decorre, de certo modo, do lugar de que se fala.  Desde suas primeiras formulações 

mais sistemáticas acerca de uma proposta de política nacional de AE, essa entidade destaca 

que as ações de AE devem estar articuladas com as funções essenciais da universidade: 

ensino, pesquisa e extensão.  

No plano ideológico, nota-se que esse posicionamento do Fonaprace parte da ideologia 

que concebe a educação como agente de mudança social. Viu-se que esse Fórum compreende 

a AE como parte do processo educativo, tendo a função de favorecer a formação de sujeitos 

críticos e politicamente implicados com a transformação da sociedade. Essa concepção 

também aponta para influências da pedagogia de Paulo Freire (1921-1997). Segundo Campos 

(2007), as ideias de Paulo Freire, que foram influenciadas pela dialética de Karl Marx, 

levaram ao aparecimento no Brasil, desde o início da década de 90, de uma nova tendência 

educacional denominada Teoria Crítica da Educação. Esse enfoque tem como principal 
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objetivo formar indivíduos para exercer sua cidadania e não apenas formar profissionais para 

o mercado de trabalho. Em sua obra intitulada Educação e Mudança, Freire (1979) traz um 

capítulo que trata da relação entre educação e o processo de mudança social, no qual afirma 

que: “A educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve 

transformar a realidade para ser mais [...]”.  

Em alguns documentos produzidos por esse Fórum, essa influência pode ser observada 

claramente, como por exemplo, no texto intitulado Moradia Estudantil, um espaço para 

formação de cidadania?, resultado de um trabalho apresentado pela assistente social Ana 

Lúcia Gaustaud Lobo da Rocha no X Encontro Nacional do Fonaprace, ocorrido em 1992. 

Nesse artigo a autora destaca que a universidade cumpre verdadeiramente seu papel social 

quando busca a formação do aluno crítico, criativo, intelectualmente independente, e 

efetivamente comprometido com valores que construa uma sociedade mais justa. Nesse 

contexto faz menção a Paulo Freire, nos seguintes termos:  

Devemos, pois, questionar, pode a Educação operar a mudança? Que 

mudança? Paulo Freire combate a concepção ingênua da pedagogia 

que se crê, por si só, motor ou alavanca da transformação política. 

Combate, igualmente, a concepção oposta, o pessimismo ideológico 

que entende que a Educação reproduz mecanicamente a sociedade. Ao 

analisar as possibilidades e limites da educação, nasce um pensamento 

pedagógico que leva o educador e todo profissional a se engajar social 

e politicamente e a perceber as possibilidades da ação social e cultural 

na luta da transformação da sociedade. Acrescenta-se, ainda, que ele 

não separa o ato pedagógico do ato político, nem tampouco os 

confunde. Paulo Freire nos indica o pedagógico da ação política e o 

político da ação pedagógica, reconhecendo que a educação é 

essencialmente um ato de conhecimento e da conscientização. 

 

Desse modo, concebe-se que essas ideias estariam na base das formulações do 

Fonaprace acerca da AE nos anos de 1990, quando a entende integrada à ação educativa, 

podendo tornar-se espaço de formação para transformação social. 

Diante do exposto, considera-se, em concordância com abordagem societal das RS 

proposto por Doise, que as tomadas de posição que revelam as variações verificadas entre os 

grupos se justificam em ancoragens em outras realidades simbólicas, sejam elas referente às 

posições sociais ocupadas ou de caráter político-ideológico, que constituem os contextos de 

produção das representações construídas por esses grupos. 

 

 

 



130 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo aqui realizado buscou compreender os sistemas de significados construídos e 

compartilhados acerca da Assistência Estudantil por diferentes grupos diretamente implicados 

na construção desse objeto social. Para isso, tomou como fundamento teórico-metodológico a 

Teoria das Representações Sociais, na perspectiva da abordagem societal das RS, conforme 

proposto por Willem Doise. Os resultados apresentaram três sistemas de significados 

específicos, que trazem peculiaridades correlacionadas principalmente com as posições 

sociais ocupadas pelos atores envolvidos e o contexto político-ideológico em que foram 

construídos. 

Observou-se que a estruturação dos significados em torno da AE vai se moldando e 

complexificando em função dos contextos sociopolíticos em que são elaborados. É o que se 

pode verificar nos resultados referentes à UNE, entidade de representação máxima dos 

estudantes, que esteve engajada na luta em prol de uma política nacional e efetiva de AE 

durante as três fases da história desse objeto. Os resultados aqui encontrados apresentaram 

uma estruturação do discurso desse grupo que revela a evolução da construção de significados 

em torno da AE. 

Viu-se que inicialmente, durante o período identificado como a primeira fase de sua 

trajetória histórica, a AE é concebida a partir de termos bem concretos voltados 

principalmente para identificação das necessidades estudantis. Trata-se de reivindicações bem 

objetivas por parte dos estudantes, a fim de sensibilizar as autoridades competentes quanto as 

suas necessidades, na perspectiva de que precisam ser providas para que se obtenha uma 

formação acadêmica plena.  

Uma segunda categoria do discurso está correlacionada com a fase seguinte da história 

da AE, momento em que se intensificam os debates em torno dessa temática e é marcado pela 

crítica dirigida ao descaso do Governo Federal no que diz respeito à questão da assistência aos 

estudantes nessa época. Nesse contexto, na efervescência do processo de “redemocratização” 

do país pós-ditadura militar, constrói-se uma ideia de AE como algo a ser conquistado, de 

modo que prevalece nessa categoria discussões referentes às lutas e conquistas em torno desse 

objeto social. 

Correspondente à terceira fase de construção dessa política, num cenário de um 

suposto maior amadurecimento acerca da democratização, as discussões agora se dirigem para 

os desafios decorrentes da nova realidade da Educação Superior. A universidade, agora mais 

“democrática e plural”, precisa desenvolver novas ações no campo da AE que dê conta das 
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demandas emergentes, sobretudo relacionadas à necessidade de maiores investimentos 

financeiros e a necessidades específicas de determinado grupos minoritários, que podem ser 

considerados em situação de vulnerabilidade social.  

Desse modo, vê-se uma complexificação do tema, que parte da construção de 

reivindicações bem concretas acerca das necessidades estudantis, para uma maior 

sistematização, que acompanha o contexto sociopolítico do país. Nesse percurso, insere-se a 

discussão da AE no conjunto das bandeiras do movimento de Reforma Universitário iniciado 

nos anos 1960, pautado principalmente na questão da democratização da Educação Superior e 

da sociedade de um modo geral, e encontra espaço propício para o desenvolvimento de 

maiores elaborações no contexto da atual Reforma da Educação Superior do Governo Lula-

Dilma, marcada principalmente pela ênfase dada ao discurso da democratização desse nível 

de ensino. 

O Fonaprace, por sua vez, buscando cumprir a missão pra qual foi criado, dedica-se 

num primeiro momento a construir uma AE fundamentada em dados resultantes de pesquisas 

de perfil socioeconômico e cultural dos discentes das IFES, a fim de dar maior solidez ao seu 

discurso e assim alcançar maior legitimidade de suas reivindicações ante as instâncias 

governamentais. Desse modo, durante essa segunda fase da AE, observou-se um discurso 

construído com o objetivo de convencer o Governo Federal a respeito da importância de uma 

política nacional nesse campo, e de responsabilizá-lo por seu financiamento a fim de adquirir 

recursos para implementá-la. 

Num segundo momento, correlacionado com a terceira fase da história da AE, esse 

Fórum integra o seu discurso acerca desse objeto ao discurso da democratização do acesso e 

permanência nas instituições de ensino superior, pauta elementar da Reforma da Educação 

Superior em curso desenvolvida pelo atual Governo, passando a ser entendida nesse contexto 

como ação necessária para a promoção de condições de igualdade de permanência, devendo 

caminhar ao lado das políticas de ampliação do acesso. Assim, utilizando-se da mesma 

linguagem adotada pelo Governo, busca dar ainda mais respaldo a essa política no âmbito 

governamental.  

Nesse período, assume também a responsabilidade de elaborar um projeto de gestão da 

AE nas IFES complementado a sua proposta de uma política nacional nesse campo. Contudo, 

não fica claro se essa seria de caráter mais centralizado ou democrático, não sendo possível 

nesse ponto polêmico tecer maiores considerações, pois, depara-se nesse aspecto com os 

limites de uma análise de natureza documental. 
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 Inaugurando a terceira fase da AE, as políticas voltadas à assistência ao estudante 

desenvolvidas pelo Governo Federal nos anos 2000 demonstraram ser construídas a partir de 

fundamentos como democratização, igualdade e inclusão social, compreendendo a AE como 

um instrumento de combate às desigualdades sociais na medida em que atua viabilizando a 

formação de sujeitos historicamente excluídos da Educação Superior, garantindo a sua 

permanência e evitando a evasão decorrente da insuficiência de condições financeiras. 

 Observou-se a preocupação do Estado em regulamentar essa política, apontando, entre 

outros aspectos, as áreas estratégicas em que devem ser desenvolvidos os projetos e 

programas de AE, as responsabilidades das IFES na execução do PNAES e o público 

prioritário a quem se destina. Notou-se que, apesar do caráter abrangente das áreas 

estratégicas que devem nortear a elaboração das ações de assistência ao estudante nas IFES, a 

delimitação do público-alvo, focada prioritariamente no aspecto socioeconômico dos 

beneficiários, dá a essa política um caráter restritivo e focalizado, ponto que se torna objeto de 

disputa entre as concepções construídas pelos diferentes grupos. 

Mas antes de entrar nesse aspecto, destaca-se que, apesar de elaboradas em diferentes 

contextos sociopolíticos e por atores sociais distintos, foi possível identificar nas RS 

encontradas um campo comum entre elas, demonstrando que os grupos estudados 

compartilham algumas ideias acerca do objeto. Observou-se que na atualidade a AE encontra 

seu principal fundamento no princípio da democratização, que se coloca como fio condutor da 

Reforma da Educação Superior em curso no Governo Lula-Dilma. Em torno da ideia de 

democratização da educação superior estão as concepções de igualdade de condições, 

presente na Carta Magna do país e na LDB de 1996, e de condições de permanência. Esses 

constituem os elementos básicos desse núcleo comum aos três grupos acerca da AE. Ligados 

a eles, vem a necessidade de se apontar as áreas que devem ser contempladas para se garantir 

reais condições de permanência aos estudantes nesse nível de ensino, numa perspectiva de 

igualdade de oportunidades. Sobre esse aspecto, verificou-se um consenso no que se refere à 

abrangência das necessidades estudantis a serem consideradas como objeto de ação da política 

de AE, contemplando diversas dimensões (Ex: Alimentação, moradia, transporte, apoio 

pedagógico, inclusão digital, cultura, esporte etc.).  

Em torno desse campo comum, se verificaram alguns dissensos, típicos de cada grupo 

estudado. A presente investigação demonstrou que essas variações intergrupais se organizam 

principalmente em volta dos princípios Público-alvo e Função da AE, as quais, como se pôde 

constatar, podem ser explicadas em função das posições ocupadas por cada grupo na trama 
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social e pelos contextos político-ideológicos de sua produção, realidades simbólicas nas quais 

se anconram.  

Observou-se que há uma disputa entre as concepções acerca do público a quem se 

destina a AE. De um lado, tem-se o Governo e o Fonaprace que estabelecem prioridade para 

os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, elaborando seus discursos com 

foco nos problemas financeiros dos discentes. De outro, estão os estudantes (UNE) propondo 

uma AE voltada para a coletividade, abarcando todos os estudantes, e dedicando uma atenção 

específica para aqueles em vulnerabilidade social (grupos minoritários), termo esse entendido 

numa perspectiva ampla, contemplando outros elementos que não só o aspecto econômico, 

como, por exemplo, identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual.  

Outra variação em termos de posicionamento verificada nessa pesquisa diz respeito ao 

entendimento da função social da AE. Sobre esse ponto, notou-se que o Governo concebe 

uma AE voltada para o combate das desigualdades sociais no interior das IFES e para 

promoção da inclusão social pela via da educação. O Fonaprace, por sua vez, a concebe como 

parte do processo educativo, constituindo-se espaço favorável para formação de sujeitos 

críticos e conscientes de seu papel político na transformação da sociedade, voltando-se, assim, 

para a construção de conhecimento acerca das questões sociais através da vivência de 

programas e ações de assistência ao estudante. 

Na base da construção desses posicionamentos encontra-se um jogo social em que 

interesses diversos, ligados às diferentes posições sociais ocupadas, se põe em evidência. Os 

estudantes falam do lugar de demandantes/usuários da política de AE, o Fonaprace do lugar 

de negociador, que procura mediar a negociação entre as demandas estudantis e o Governo, e 

esse último ocupa a posição de quem detém o poder financeiro e normatizador. Essas 

posições, junto a alguns elementos político-ideológicos como a tendência à assistencialização 

das políticas sociais na atualidade, os nexos encontrados entre a AE e a política de Assistência 

Social, a concepção de educação como alternativa estratégica ao “alívio da pobreza” e 

combate às desigualdades sociais - vastamente difundida pelas grandes agências multilaterais, 

como o Banco Mundial, bem como a ideia de educação como agente de transformação social, 

influenciada pela pedagogia de Paulo Freire, possivelmente estão orientando a construção das 

concepções de AE diversas de cada grupo quanto aos princípios organizadores de variações 

aqui discutidos. 

Observa-se, portanto, um jogo social marcado por consensos e dissensos envolvendo 

negociações e embates conceituais, que se dá em contextos de produção específicos, 

atravessados por determinadas ideologias políticas, em busca de um projeto de AE que 
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responda aos diferentes interesses dos grupos envolvidos com a sua construção. Nesse jogo, 

se constrói a política nacional de AE, fruto de pressões sociais por parte dos estudantes e dos 

gestores das IFES, em um cenário de disputas de concepções. Em um processo de 

negociações estabelece-se através do ex-governo Lula uma representação de caráter 

normativo (PNAES) que deve nortear o desenvolvimento das ações de AE em âmbito 

nacional, não correspondendo necessariamente ao corpo total das reivindicações 

historicamente defendidas pelos movimentos sociais da educação, mas buscando responder, 

sobretudo aos ideais políticos-ideológicos que estão na base da reforma universitária em 

curso. Nos filtros empregados, resta uma AE voltada quase que exclusivamente para o público 

de baixa renda, quando considerados os limites orçamentários dessa política, que objetiva 

fundamentalmente responder às dificuldades de ordem financeira do estudante, agindo 

preventivamente nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições 

financeiras, alinhando-se assim aos objetivos de programas reformistas como o REUNI. 

Apesar da abrangência de áreas estratégicas abarcadas pelo PNAES para o 

desenvolvimento de ações de AE, viu-se que o que tem se demonstrado na prática é uma AE 

fundamentada na focalização e “bolsificação” (NASCIMENTO; ARCOVERDE, 2012), 

prevalecendo o chamado tripé da AE: auxílios financeiros (bolsas), alimentação e moradia. 

Sob essa configuração, a atual política nacional de AE desenvolve-se numa perspectiva 

individualizante mediante ações caracterizadas fundamentalmente por repasses financeiros, 

perdendo-se, desse modo, as reivindicações estudantis por uma política de AE voltada para 

coletividade e atenta às necessidades dos estudantes tantas vezes evidenciadas e atualizadas 

ao longo da história do movimento estudantil em prol de uma assistência ao estudante 

enquanto direito social e política pública. Houve, portanto, uma restrição dos significados 

historicamente associados à AE pelos estudantes, que a concebia de uma forma muito mais 

ampla do que atualmente está posto.  

Assim, os interesses dos atores sociais envolvidos com essa política vão favorecer o 

desenvolvimento ou escolha de uma dada concepção, determinando, desse modo, os rumos da 

construção dessa política, sua operacionalização e implementação no âmbito das instituições 

de ensino superior. De maneira geral, as distintas concepções de AE elaboradas implicarão em 

operacionalizações diversas, seja no desenvolvimento de uma política de assistência aos 

estudantes mais restrita e focalizada, envolvendo ações dirigidas prioritariamente para o 

aspecto financeiro dos estudantes, ou de uma política de caráter mais abrangente e universal, 

voltada para a coletividade dos discentes; seja ainda integrada ao processo educativo, ou 

focada no combate à pobreza e redução das desigualdades sociais no interior das IFES. 
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Maiores reflexões sobre essa questão devem envolver a discussão sobre a relação entre 

práticas e RS. Compreender como essas representações estão orientando as práticas no âmbito 

das instituições de ensino superior é um elemento importante para uma melhor apreensão do 

desenvolvimento da política nacional de AE. O foco e limites da presente investigação não 

permitiram maiores compreensões nesse sentindo, ficando, portanto, a sugestão para novos 

estudos que queiram aprofundar essa temática.  

As disputas entre essas concepções ainda se fazem bastante presente, o que é 

claramente observável na literatura que aborda o tema bem como no cotidiano do trabalho 

exercido no campo da gestão e operacionalização da AE. No contexto da prática, os embates 

conceituais emergem nas relações entre gestão, equipe profissional e estudantes, em diferentes 

fluxos. A compreensão do jogo social aqui apresentado pode contribuir para se alcançar uma 

melhor visão do que se encontra na base dessas discussões e assim conduzir a reflexões que 

possam favorecer a proposição de novas ações nesse campo bem como fundamentar um 

posicionamento político-profissional. O profissional de Psicologia, enquanto membro atuante 

junto aos serviços de AE nas IFES ao lado de outros profissionais como assistentes sociais e 

pedagogos, precisa estar atento a esses jogos sociais e as concepções circulantes, podendo 

trazer importantes contribuições no sentido de atuar como ponte, promovendo o diálogo entre 

os estudantes, a gestão e a equipe profissional, uma vez que pode apreender através da escuta 

os interesses e necessidades estudantis, podendo a partir daí elaborar intervenções e promover 

novas discussões acerca da política e operacionalização da assistência estudantil nas 

instituições em que estão inseridos. Nesse espaço, o psicólogo pode contribuir para a 

formulação, implementação, execução e avaliação dessa política social no âmbito da educação 

superior, enfrentando o desafio de ampliar suas perspectivas de atuação assumindo o 

compromisso social voltado à efetiva democratização desse nível educacional. 

Com essa pesquisa, espera-se ter cumprido a modesta pretensão de propiciar maiores 

reflexões acerca do processo de construção da política de AE e sua atual configuração, a partir 

da compreensão dos diferentes significados que tem se estruturado nesse percurso. Espera-se 

que o conteúdo desenvolvido nesse esforço acadêmico possa instigar novas investigações que 

objetivem aprofundar as discussões aqui iniciadas, em vista do permanente aperfeiçoamento 

dessa política pública tão importante para uma real democratização da Educação Superior. 
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