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Resumo: Este ensaio teórico resulta da pesquisa iniciada no Mestrado em Educação na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e objetiva resgatar a trajetória das 
políticas de assistência estudantil no Brasil. Com avanços e retrocessos, a história da 
assistência estudantil no Brasil tem inscrito recentemente um marco significativo a partir da 
implementação do PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil). Sendo assim, este 
estudo pretende descrever a trajetória das políticas de assistência estudantil, desde as 
primeiras ações que a caracterizavam até os contornos normativos atuais.  
 
Palavras-chave: Assistência Estudantil; PNAES; acesso e permanência.  
 

Abstract: This theoretical essay results from research expended in the Master of Education 
at the State University of West Paraná (UNIOESTE) and objective recover the trajectory of 
student assistance political in Brazil. Marked by advances and retrocession the History of 
student assistance in Brazil has recently entered a significant point from the implementation 
of PNAES (National Student Assistance Plan). Thus, this study aims to describe the 
trajectory of student assistance politics since the first actions that characterized until the 
current normative. 
Keywords: Student Assistance, PNAES, Access and Permanency 

1. INTRODUÇÃO 

A recuperação da trajetória histórica dos programas, projetos, ações e contornos 

normativos referentes à assistência estudantil é fundamental no sentido de identificar de que 

maneira esta foi se constituindo no âmbito da política de educação superior federal. Por 

meio de decretos, artigos constitucionais e ações isoladas começou-se a vislumbrar a 

regulamentação da assistência estudantil nas universidades federais. Contudo, a prescrição 

legal, isto é, a norma jurídica, não é em si medida suficiente para garantir de fato a 

existência de uma política efetiva.  

O cenário de origem das primeiras ações de assistência estudantil no país representa 

um preâmbulo dos caminhos percorridos por esta, pois já assinalam sua construção por 
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meio de um processo descontínuo, que está em constante movimento (avanços e 

retrocessos). Por meio desse percurso histórico, percebe-se que a assistência estudantil 

apesar de frequentemente tangenciada nos contornos normativos, pouco se efetivou em 

termos de implementação de uma política de fato (definição de orçamento, legislação 

própria etc), até a regulamentação do PNAES.   

2. TRAJETÓRIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO ENSINO SUPERIOR 
FEDERAL DO BRASIL 

De forma geral, as marcas da origem da assistência estudantil remontam ao 

surgimento das universidades no Brasil, estabelecida por meio de ações pontuais,  ainda 

não entendida como política de assistência estudantil. Tendo em vista os limites deste 

trabalho apresentaremos algumas das ações que consideramos marcos importantes na 

trajetória da assistência estudantil.   

Poerner (2004) escreve sobre a fundação da Casa do Estudante do Brasil,  em 13 de 

agosto de 1929, por um grupo de universitários cariocas. Sediada na cidade do Rio de 

Janeiro tinha como objetivo auxiliar os estudantes mais carentes e se instalou num velho 

casarão no Largo Carioca; a diretoria da casa por meio da organização de recitais, 

quermesses, torneios desportivos etc, bancava suas despesas. O casarão tinha três 

andares e um restaurante popular frequentado por alunos e pessoas da comunidade que se 

passavam por estudantes para adquirir o benefício. A Casa começou a receber doações do 

governo federal quando o Presidente Getúlio Vargas doou à instituição fundos angariados 

em campanhas populares, por meio do Decreto nº 20.559 de 23 de outubro de 1931:  

Considerando que, no momento, a “Casa do Estudante do Brasil” é a iniciativa de 
filantropia privada que mais de perto consulta aos interesses da nacionalidade de 
vez que os seus fins abrangem as mais justas reivindicações da classe 
acadêmica, e concorrem de modo preponderante para a solução de um dos 
fundamentais problemas do país, cada vez mais confiante na formação das 
gerações vindouras (BRASIL, 1931). 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) afirmam que, a partir de 1931, foi implementado 

um conjunto de decretos que ficaram conhecidos como a “Reforma Francisco Campos”. 

Destacamos o Estatuto das Universidades Brasileiras, regulamentado pelo Decreto nº 

19.851, de 11 de abril de 1931. Esse foi um dos primeiros marcos de regulamentação da 

educação superior brasileira. A organização do ensino superior no Brasil adota o regime 

universitário. É por meio desse decreto que temos a primeira regulamentação da assistência 

estudantil no Brasil. No artigo 100, § 4º, temos que:  

§ 4º As medidas de providência e beneficência serão extensivas aos corpos 
discentes dos institutos universitários, e nelas serão incluídas bolsas de estudo, 
destinadas a amparar estudantes reconhecidamente pobres, que se recomendem, 
pela sua aplicação e inteligência, ao auxílio instituído (BRASIL, 1931). 
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O Estatuto das Universidades foi incorporado à CF de 1934 no artigo 157:  

Art. 157 - A União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus 
patrimônios territoriais para a formação dos respectivos fundos de educação.  

        § 2º - Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílios a alunos 
necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de 
estudo, assistência alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas (BRASIL, 
1934). 

Poerner (2004) relata que na década de 1930 (mais precisamente entre os anos de 

1937 e 1938) foi criada a União Nacional dos Estudantes (UNE). A partir de então, a UNE 

passou a ter sede na Casa do Estudante Brasileiro. Albuquerque (2005) afirma que, ainda 

que a sua base tenha sido sempre bastante heterogênea, pois há uma configuração 

bastante variada de forças políticas presentes no movimento, a UNE foi uma entidade de 

extrema importância na luta pela assistência estudantil ao longo dos anos.  

A CF de 1946 traz a educação pela primeira vez como direito de todos, e a assistência 

passa a ser obrigatória a todos os sistemas de ensino. O texto determina que cada sistema 

de ensino deve ter serviços de assistência estudantil de modo a garantir o sucesso escolar 

dos alunos necessitados.  

Art. 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 
inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 

Art. 172 - Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência 
educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência 
escolar (BRASIL, 1946). 

Albuquerque (2005) relata que, no início dos anos 1960, o movimento estudantil, 

liderado pela UNE, defendia uma reforma universitária. Nos anos de 1961 e 1962, a UNE 

organizou o I e o II Seminário Nacional da Reforma Universitária, que aconteceram 

respectivamente em Salvador (resultando na Carta da Bahia) e em Curitiba (resultando na 

Carta do Paraná). Nas cartas constavam, entre outros, a solicitação de uma política de 

assistência estudantil, tendo em vista os problemas sócio econômicos dos estudantes.  

Em 20 de dezembro de 1961, a Lei nº 4.024 fixou Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional. Essa foi a primeira lei brasileira a estabelecer diretrizes e bases da educação 

nacional em todos os níveis. Dela, destacamos o Título XI, que trata da assistência social 

escolar, e os 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-odontológico e de enfermagem 
aos alunos. 

Art. 91. A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a orientação 
dos respectivos diretores, através de serviços que atendam ao tratamento dos 
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casos individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à organização social da 
comunidade (BRASIL, 1961).  

Com o Golpe de 1964, o Brasil viveu por mais de 20 anos sob o regime militar. Duarte 

e Oliveira (2005) afirmam que nesse período, paradoxalmente ao cerceamento de direitos, 

as políticas sociais, especialmente as educacionais, tiveram uma ampla cobertura. Porém, 

essa ampliação na implementação das políticas sociais ocultava o propósito de dar 

legitimidade ao governo repressor e sempre teve como diretrizes principais a tutela e o 

paternalismo, como expressões de um governo autoritário. Entre os anos de 1964 e 1968, 

houve um forte incentivo no que se refere à criação de novas universidades federais, bem 

como à extensão e ampliação do número de vagas e de instituições. Nesse contexto, a 

participação do movimento estudantil, por intermédio da UNE, se intensificava. Contudo, a 

Lei Suplicy Lacerda passou a regulamentar a participação e a organização do movimento 

estudantil. Já o Decreto nº 57.634, de 14 de janeiro de 1964, determinou a ilegalidade da 

UNE, pois ela era considerada foco de deliberação de ideias subversivas.  

A promulgação da Lei nº 5.540/68, aprovada em 28 de novembro de 1968, reformulou 

o ensino superior. O Estado impôs a Reforma Universitária, que alterou de forma 

significativa a estrutura da educação superior, implementando um sistema centralizado, com 

a criação de institutos, faculdades e/ou escolas organizadas em departamentos. Conforme 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), as principais propostas da Reforma Universitária, 

iniciada em 1967 (e que teve seu auge em 1968), são: a implantação do sistema 

departamental, o vestibular unificado, um ciclo básico, o sistema de créditos, carreira do 

magistério e a pós-graduação. Destaca-se ainda a extinção da cátedra e da representação 

dos estudantes nos órgãos colegiados. Entre outras medidas da Reforma Universitária, 

destacamos os acordos MEC-USAID. Segundo Aprile e Barone:  

Em 1968, o governo militar implanta a Reforma Universitária por meio da Lei n.º 
5.540, sob inspiração do acordo entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e 
a United States Agency for International Development (USAID), que impunha 
diretrizes à produção do conhecimento e ao processo de pesquisa a serem 
realizados pelas universidades brasileiras (APRILE; BARONE, 2009, p. 42).  

Os convênios MEC-USAID visavam à implementação da assistência técnica e 

cooperação financeira da agência estrangeira para com a educação brasileira. Além disso, 

se objetivava substituir a expressão “autonomia universitária” por autossustentar-se gerando 

lucros, evoluindo gradativamente para o ensino pago. Com a firmação do convênio MEC-

USAID, vinculou-se mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de mercado e ao 

projeto político de modernização conservadora, em consonância com os requerimentos do 

capitalismo internacional.  

Conforme dados do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis (FONAPRACE, 2000), em 1970 o governo federal criou o Departamento de 
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Assuntos Universitários (DAE), setor ministerial, vinculado ao MEC, com o objetivo de 

manter uma política de assistência estudantil para graduação em nível nacional (programa 

de alimentação, moradia e assistência médica-odontológica). Tal departamento foi extinto 

pelos governos seguintes. Com a extinção do DAE no fim dos anos 80, as ações de 

assistência estudantil ficaram fragmentadas e as IFES passaram a manter programas e 

ações conforme suas possibilidades.  

Na trajetória exposta até aqui, referente às políticas de assistência estudantil, podemos 

observar o caráter pontual, fragmentado e descontínuo; Fortemente marcada por avanços e 

retrocessos no aspecto legal e pela carência de recursos, tanto financeiros, quanto técnicos, 

para implementação dos direitos garantidos nos textos constitucionais e nas normativas 

regulamentadoras. Apesar de existir em decretos e constituições, nota-se ausência de 

previsão orçamentária com recursos devidamente garantidos e com plano de aplicação 

voltados a essa área.  

O processo de redemocratização do país, especialmente a partir da década de 80, 

com o fim da ditadura militar, marca o início de uma nova fase na educação superior 

brasileira. A CF de 1988, no artigo sexto, define educação como direito social, juntamente 

com a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Na Carta 

Magna, a educação é considerada dever do Estado e da família (artigo 205, caput); desta 

prescrição legal destacamos ainda o artigo 206, que prescreve que:  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

[...] 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (BRASIL, 1988). 

Percebe-se, a partir do conteúdo do texto constitucional, que se buscava a 

democratização dos direitos sociais, entre eles, a educação. As condições de acesso ao 

ensino superior passaram a ser tema de intensos debates, contudo, verificou-se que não 

bastava garantir o ingresso, mas era necessário pensar também na permanência, 

oferecendo-se condições para ela. A Constituição de 1988 e, posteriormente, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, somente tangenciam a assistência 

estudantil, todavia não estabelecem de fato uma política pública de assistência estudantil, 

uma vez que esses dispositivos legais não preveem a destinação das verbas necessárias 

para tal. Os programas de assistência ao estudante universitário vinham sendo mantidos 

(sobretudo no fim da década de 1970 e durante a toda década de 1980) precariamente, com 

recursos próprios das instituições e dependiam da. sensibilidade e compreensão dos  

gestores para maior ou menor investimento em ações.  
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Na segunda metade da década de 80, surgiu o FONAPRACE, (Fórum Nacional de Pró 

Reitores de Assuntos Estudantis). O fórum tem a finalidade de contribuir para a integração 

das IFES, na busca de um constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da educação 

superior. O fórum, por meio de seus estudos, pesquisas, documentos e da realização do 

perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das IFES, constatou as 

adversidades que comprometiam a permanência dos graduandos em cursos superiores. A 

assistência estudantil, apesar dos contornos normativos, era tida como um problema 

emergencial, com ações isoladas e fragmentadas, não havendo clareza e definição das 

suas fontes de financiamento, tampouco acerca da porcentagem a ser destinada para tal 

política.  

Em 1996 foi aprovada a lei nº 9394/96, a nova LDB, que reforça a compreensão do 

princípio da igualdade na educação e o toma como um dos seus fins. A LDB não aborda a 

assistência estudantil de forma específica; contudo, afirma em seu artigo 3º que: “O ensino 

deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o 

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

No plano internacional, em 1998 aconteceu a Conferência Mundial sobre a Educação 

Superior no Século XXI, realizada em Paris, no dia 09 de outubro. Resultado da 

Conferência, a Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI acena para a 

perspectiva de democratizar o ensino superior. Os estudos de Costa (2010) apontam para a 

influência de tal documento sobre a educação superior. Ainda entre os desdobramentos da 

CF de 1988, no artigo 214, estabeleceu-se o PNE, cuja redação foi alterada somente vinte 

anos mais tarde (em 2009). A partir da emenda constitucional de 2009 (já no final do 

governo Lula), o texto constitucional passa a estabelecer tal necessidade, bem como define 

duração decenal.     

3. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: CONTORNOS NORMATIVOS ATUAIS E 
RELEVÂNCIA DA POLÍTICA  

O acesso e a permanência na universidade pública no Brasil têm se caracterizado 

como desigual e elitista desde as suas origens. A educação superior brasileira foi 

historicamente edificada sob a perspectiva burguesa, privilegiando determinada classe em 

detrimento de outra. Estudos apontam que: “apenas 9% dos jovens entre 18 e 24 anos 

chegam a freqüentar a faculdade, percentual muito inferior comparado aos 27% no Chile; 

39% na Argentina; 62% no Canadá e 80% nos Estados Unidos da América” (SANTOS; 

SANTOS, 2005, p. 5). Nesse sentido, Alves complementa: 

Há a necessidade da democratização do Ensino Superior, democratização essa 
voltada não apenas a ações de acesso à universidade pública gratuita, como 
também com mecanismos para a permanência, reduzindo os efeitos das 
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desigualdades apresentadas por um conjunto de estudantes, provenientes de 
segmentos sociais cada vez mais pauperizados e que apresentam dificuldades 
concretas de prosseguirem sua vida acadêmica com sucesso (ALVES, 2002, p. 
29). 

A melhoria nas condições de acesso não é garantia de permanência e conclusão dos 

estudantes em seus respectivos cursos. Decorrentes da necessidade de minimizar os 

prejuízos do fenômeno da diferença do tempo de escolarização entre classes sociais ao 

longo dos anos, emergem as políticas afirmativas. 

Para o FONAPRACE (2011), se o REUNI permitiu, em grande medida, que as 

universidades federais retomassem seu processo de desenvolvimento, ampliando a inclusão 

dos estudantes na educação superior, o PNAES tornou-se indispensável nesse processo.  

Os recursos financeiros provenientes da (baixa) renda familiar de muitos alunos 

universitários revelam-se insuficientes para garantir a permanência e o término do curso, 

ocasionando evasão. A permanência, nesse contexto, é um grande desafio, pois mesmo em 

instituições públicas os estudantes têm gastos com moradia, transporte, alimentação, 

material didático, entre outros. A assistência estudantil, na atual realidade brasileira, se 

configura como condição básica para que uma parcela considerável da população (classe 

trabalhadora) tenha acesso e possa permanecer na universidade. A assistência estudantil 

tem a incumbência de mobilizar recursos de forma a garantir não apenas o acesso, mas a 

permanência dos estudantes para quem as condições socioeconômicas têm sido 

historicamente desfavoráveis. Após anos de tentativas e proposições, finalmente em 2010 

foi efetivada a primeira regulamentação específica nacional de assistência estudantil. O 

PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil) foi instituído pela Portaria Normativa nº 

39, de 12 de dezembro de 2007, e regulamentado pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 

2010, por meio do qual é atualmente disciplinado. A execução financeira desse plano foi 

iniciada em 2008. Ele pretende auxiliar na concretização das metas estabelecidas pelo 

REUNI, determinando ações nas áreas de permanência, desempenho acadêmico, cultura, 

lazer, esportes e assuntos da juventude. Todavia vale lembrar que esta regulamentação se 

deu por intermédio de um plano e não de uma política, este fato merece uma analise com 

maior rigor que foge aos limites do breve espaço deste texto.  

A Portaria Normativa nº 39 entende assistência estudantil como: moradia, alimentação, 

transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio 

pedagógico. Suas despesas correriam por meio de dotações orçamentárias ao MEC, que 

faria a descentralização dos recursos. Conforme preconiza o PNAES, um dos principais 

objetivos dos programas de assistência estudantil é possibilitar a permanência e a melhoria 

do desempenho acadêmico dos beneficiários, transpondo principalmente os obstáculos de 

ordem socioeconômica.  
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Cabe reafirmar que se faz necessário discutir constantemente o papel das instituições 

e do investimento na assistência aos estudantes em relação às demandas existentes e aos 

problemas econômicos que assolam o país na atualidade. É inegável que as universidades 

brasileiras encontram limites para se adequar aos contornos normativos existentes e efetivar 

a política de assistência estudantil. Questões como a burocracia, recursos financeiros, na 

maioria das vezes, insuficientes em relação às demandas existentes e carência de recursos 

humanos (profissionais especializados para o planejamento e a execução das ações) são 

algumas das limitações encontradas pelos gestores na efetivação dessa política.  

Ao longo da história, percebemos que, apesar de estar garantida em textos legais 

(Constituição, decretos, portarias etc.), é somente a partir de 2007/2008 e, mais 

especificamente, a partir do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que a assistência ao 

estudante do ensino superior passa a ser de fato regulamentada. A partir da 

regulamentação legal, com definição de rubrica orçamentária, houve uma significativa 

ampliação de garantias materiais objetivas (alimentação, moradia, transporte etc.). 

Palavezzini (2014) demonstra que, em 2008 o investimento financeiro foi de 

R$150.000.000,00 e em 2012 o valor chegou a R$ 503.843.628,26. Tendo em vista o tempo 

de existência (regulamentação), seria prematuro tirar conclusões definitivas a respeito do 

PNAES. O que se constata é que, desde as primeiras instituições de ensino superior do 

país, se almeja uma política que proporcione condições de permanência para alunos 

oriundos da classe trabalhadora. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A assistência estudantil é uma política historicamente almejada e ao mesmo tempo 

atual no sentido de efetivação. A trajetória da assistência estudantil no Brasil expressa, em 

grande medida, as características peculiares de acordo com o contexto social, político e 

econômico vivenciado em determinado momento histórico do país. Durante o 

desenvolvimento da trajetória da assistência estudantil, percebemos descontinuidades, 

avanços e retrocessos. Em alguns momentos, ações, legislações e debates sobre a 

temática foram mais sólidos e avançaram mais que em outros.   

Em alguns momentos, percebe-se a existência de legislações referentes à 

assistência estudantil, contudo, nota-se também a ausência de mecanismos de efetivação 

dos textos e prescrições legais. Em outros momentos, percebemos a existência de ações, 

programas e projetos de assistência estudantil, sem existir um projeto de âmbito nacional 

voltado exclusivamente para a assistência estudantil. Atualmente, a característica 

fundamental que a diferencia das outras fases é a existência do PNAES, instituído por meio 

da Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007 e regulamentada em 19 de julho 
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de 2010, por meio do Decreto nº 7.234. Dessa forma, a assistência estudantil vem 

construindo seu percurso histórico, sendo determinante para a permanência de alunos 

carentes no ensino superior e contribuindo para a consolidação das políticas públicas do 

país. Fato é que a luta pelo acesso à educação em todos os níveis de ensino passa 

necessariamente pelas condições de acesso e permanência do alunado.  Apesar do notório 

aumento dos recursos financeiros, o financiamento da assistência estudantil apresenta-se 

ainda limitado em relação à demanda existente. O direito universalizado de igualdade numa 

sociedade de classes reclama mecanismos para sua efetivação. 
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