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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de contextualizar teoricamente a trajetória da 
assistência estudantil na universidade brasileira, enquanto um direito social, com o intuito de 
apoiar os estudantes, oferecendo condições para a ampliação e democratização das 
condições de acesso e permanência destes no ensino superior público federal, bem como a 
conclusão do curso de graduação. Os desafios que se põe a assistência estudantil hoje 
giram em torno da sua efetivação legal, operacional e de recursos, bem como na sua 
ampliação tendo em vista atender a toda a demanda crescente para superar a seletividade e 
na recomposição da equipe técnica. 

Palavras-chave: Assistência Estudantil; Universidade; Direito Social. 

 
Abstract: The present article have as objective to contextualize theoretically the trajectory of 
student assistance at Brazilian university, while a social right, with purpose of supporting 
students, offering conditions for the expansion and democratization of the conditions of 
access and permanence of these in Federal public higher education, as well as conclusion at 
graduation. The challenges facing student assistance today revolve around its legal 
effectiveness, as well as its expansion in order to meet all the growing demand to overcome 
the selectivity and the recomposition of the technical team. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação é um direito social, garantido através da Constituição Brasileira de 1988, que 

trouxe avanços significativos no campo da educação e dos direitos sociais. Em seu artigo 6º, 

a educação aparece como um direito social, ao lado da cultura e do desporto e de outros 
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direitos sociais (BRASIL, 1988). Assim, a Constituição teve um papel fundamental na 

organização do atual modelo de ensino no país. Trouxe em sua redação reinvindicações 

como a universalidade, igualdade de condições de acesso e permanência, a obrigatoriedade 

do ensino fundamental para todos, e a progressiva universalização do ensino médio gratuito. 

Devemos reconhecer que existe um abismo entre os direitos sociais garantidos na 

constituição federal e sua real efetivação. O direito à educação por si só não garante que 

todos tenham acesso a esta, de forma justa e igualitária. A educação para se tornar efetiva 

de fato necessita de um conjunto de serviços, ações, programas e projetos. Falando 

especificamente da igualdade de acesso e permanência de estudantes na educação do 

ensino superior, faz-se necessário uma política de assistência estudantil, que tenha o 

objetivo de reduzir os efeitos das desigualdades e dificuldades de ordem socioeconômicas 

dos estudantes. Portanto, a assistência estudantil deve ser vista como um direito 

fundamental dos estudantes, articulada com a política educacional, com o intuito de apoiá-

los, oferecendo condições para a ampliação e democratização das condições de acesso e 

permanência no ensino superior, na trajetória da conclusão do curso de graduação. 

Frente a esta relevância apontada, refletir sobre a assistência estudantil enquanto um direito 

social é basilar para que possamos ampliá-la e aperfeiçoá-la, bem como provocar os 

estudantes para que não sejam somente os beneficiados, mas que possam contribuir por 

meio de discussões e sugestões, no planejamento e na elaboração de programas e ações 

desta política. 

Sendo assim, objetivamos neste trabalho, a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

contextualizar a assistência estudantil no Brasil, conhecer sua história e sua trajetória, 

identificar quais foram os agentes e movimentos que atuaram para que a mesma fosse vista 

e reconhecida enquanto um direito social, bem como apontar seus desafios atuais.  

2. TRAJETÓRIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

No Brasil, ainda no período colonial, os portugueses não se preocuparam com educação. 

Tinham apenas o objetivo de explorar e usufruir. Neste sentido 

Herdamos da colonização portuguesa, da sociedade senhorial e escravista 
e da oligarquia da I República, níveis ínfimos de aspiração educacional, a 
propensão a bloquear a democratização do ensino e a concepção de que o 
ensino superior constitui um privilégio das elites das ‘classes possuidoras’. 
(FERNANDES, 1979, p. 72, grifo do autor). 

 

Assim, o acesso ao ensino superior era privilégios de poucos, principalmente dos filhos da 

elite, que iam estudar em outros países, onde a universidade já estava consolidada, tendo 

em vista que a criação de universidades no Brasil ocorreu somente no início do século XX. 
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Conforme Araújo (2007), em 1928 houve a primeira ação direcionada ao auxílio para 

estudantes universitários brasileiros, com a inauguração da Casa do Estudante Brasileiro 

em Paris, construída e mantida pelo governo brasileiro. Esta casa tinha o objetivo de apoiar 

os estudantes brasileiros, filhos da elite brasileira, que iam estudar na capital francesa, que 

não tinham onde residir. Portanto, esta primeira ação de assistência estudantil foi voltada 

para atender filhos de uma classe elitizada. Em 1930, foi construída no Brasil, a primeira 

Casa do Estudante, no Rio de Janeiro. 

Nas décadas de 1920 e 1930, a universidade brasileira existente e sua relação com o 

Estado na época foi criticada por professores das instituições de ensino superior. Porém, as 

críticas mais contundentes partiram de estudantes. 

Em 1929, cinco estudantes do Rio de Janeiro, representantes de um Comitê 
pró-Democracia Universitária [...] foram a Porto Alegre apresentar ao 
candidato a presidente da República, Getúlio Vargas, uma plataforma em 
tudo distinta dos princípios orientadores da Aliança Liberal, que viria a 
desembocar na Revolução de 1930. A demanda dos estudantes não foi 
aceita, devido à prevalência de orientações autoritárias naquela corrente 
política [...], ainda mais acentuada no governo provisório. (CUNHA, 2003, p. 
169). 

Ainda segundo este autor, 20 anos depois da Carta de Córdoba (Manifesto escrito pelos 

estudantes argentinos, da Universidade de Córdoba, onde relatam uma maneira de pensar e 

construir uma rede de ensino livre e democrática), reaparece este conteúdo no “Plano de 

sugestões para uma reforma Educacional Brasileira”, no congresso onde foi instituída a 

União nacional dos Estudantes – UNE. 

No governo de Getúlio Vargas, houve uma preocupação com relação à educação, onde 

ocorreu pela primeira vez uma reforma do ensino superior e uma possível regulamentação 

da assistência aos estudantes universitários. A primeira ação de regulamentação da política 

de assistência estudantil brasileira ocorreu por meio do Decreto 19.851/1931, que dispõe 

sobre o ensino superior. Em seu artigo 100, inciso § 4 cita a instituição de bolsa de estudos, 

destinadas para estudantes reconhecidamente pobres. Neste ano também foi aprovado o 

Estatuto das Universidades Brasileiras. Na Constituição de 1934, a assistência estudantil foi 

regulamentada, onde consta que parte dos fundos se aplicaria em auxílios a alunos 

necessitados (SILVEIRA, 2012).  

Em 1938, foi criada a União Nacional dos Estudantes - UNE, durante o 2º Congresso 

Nacional de Estudantes (CUNHA, 2003). Nesse congresso, foi aprovado um plano de 

reforma educacional que tinha o intuito de solucionar problemas educacionais, auxiliando os 

estudantes com dificuldades econômicas, o que sinalizava o início de uma mobilização por 

parte destes, quanto à relevância da assistência estudantil nas universidades brasileiras 

(SILVEIRA, 2012). 
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Embora não houvesse condições políticas para a aprovação dessa proposta 
reformista, ela abriu caminho para uma crítica mais radical do ensino 
superior brasileiro, que veio a ser retomada pelos estudantes nos anos 60, 
dessa vez ao lado de outros protagonistas – os professores e os 
pesquisadores. (CUNHA, 2003, p. 170). 

 

Portanto, foi no âmbito do movimento estudantil que nasceu e desenvolveu o projeto de 

reforma universitário, com o intuito de democratizar a universidade e transformá-la num 

instrumento de desenvolvimento do país. Consideravam a universidade muito elitista e 

queriam uma universidade para o povo. Isso refletia na abertura da universidade para o 

segmento dos mais pobres, mas também queriam uma universidade atenta para resolver os 

problemas da sociedade (ARAUJO, 2007). 

Em 1946 tem-se uma nova Constituição Federal, que em termos legais, trouxe avanços em 

relação à assistência estudantil. Em sua redação, no artigo 166, a educação é tida como um 

direito de todos e no artigo 172, a assistência estudantil se torna obrigatória para todos os 

sistemas de ensino: “Cada sistema de Ensino terá, obrigatoriamente, serviços de assistência 

educacional que assegurem aos alunos necessitados, condições de eficiência escolar” 

(BRASIL, 1946). Neste contexto, observa-se que a política de assistência estudantil não era 

vista como um direito, mas sim, como uma “ajuda” aos necessitados. Segundo Silveira 

(2012), é somente a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 

Lei nº 4.024 de 1961, que a assistência estudantil passa a ser entendida como um direito a 

todos os estudantes que dela necessitarem. 

O projeto de reforma universitária, do movimento estudantil, estava baseado em seminários 

nacionais promovidos pela União Nacional dos Estudantes – UNE, realizados nos anos de 

1961, 1962 e 1963. No I Seminário, realizado em 1961, foi elaborada a carta da Bahia, que 

apresentou diretrizes de reforma, dentre as quais destacamos: “[...] renumeração justa para 

os professores e assistência aos estudantes, como bolsas, alimentação, alojamento e 

trabalho renumerado dentro da universidade; incentivo à pesquisa científica, artística e 

filosófica.” (CUNHA, 2003, p. 176). Portanto, os seminários sempre colocavam em pauta a 

reforma da sociedade e as questões políticas mais globais. O movimento estudantil 

procurava pensar a reforma universitária como parte integrante das reformas de base, como 

parte integrante de um processo de transformação de estruturas socioeconômicas mais 

gerais, como forma de alavanca para o país (ARAUJO, 2007).  

Nas vésperas do golpe militar, em 1964, a reforma universitária passa a integrar o rol de 

reformas de base, passando o projeto para a mão de um grupo de professores. A reforma 

universitária de 1968, segundo Cunha (2003), foi possibilitada pela repressão político-

ideológico a professores e estudantes, com ameaça de perda de emprego dos professores e 
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de expulsão dos estudantes. Esta reforma foi embasada no modelo norte-americano, onde o 

governo contou com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional - USAID, no que se referiu a assistência técnica e financiamento dos projetos 

relacionados a reforma. 

O acordo entre o Ministério da Educação – MEC e a USAID foi a resposta da ditadura militar 

pela reforma universitária que os estudantes vinham travando desde o início dos anos 60. 

Os estudantes denunciaram esta reforma como tecnicista e repudiaram a submissão 

ideológica e intelectual do Brasil em relação aos EUA. Para muitos historiadores, esta 

reforma visava subordinar a educação ao projeto autoritário de crescimento econômico do 

regime militar (ARAUJO, 2007). 

Cabe destacar, conforme Silveira (2012) que na Constituição Federal de 1967, a educação é 

colocada novamente como um direito de todos e pela primeira vez é citada com o dever de 

assegurar a igualdade de oportunidades.  

Durante a ditadura militar, o movimento estudantil sofreu forte repressão, pois estes eram 

contrários ao regime e a assistência estudantil, como ação concreta, não ocorreu. O regime 

militar retirou legalmente a representatividade da UNE por meio da Lei Suplicy de Lacerda e 

a entidade passou a atuar na ilegalidade. Depois do AI-5, somente em 1977 que as lutas 

estudantis foram retomadas. O movimento voltou a realizar manifestações, saiu às ruas e 

deu os passos necessários para a reconstrução da UNE. Em 1979 a UNE estava 

reconstruída (ARAÚJO, 2007). 

O estudo assinala, num primeiro momento, que a assistência estudantil estava voltada para 

atender filhos da elite, visto que na década de 1930, o acesso ao ensino superior era 

privilégio de poucos. Segundo Silveira (2012), a assistência estudantil, no período de 1930 a 

1980, não foi alvo de preocupação por parte dos governos para garantir e efetivar esta 

política, mesmo após a democratização das vagas nas universidades durante o período 

militar. Os avanços que ocorreram em relação à história da assistência estudantil no Brasil 

neste período estão atrelados às lutas e reinvindicações dos estudantes, que engajados em 

movimentos estudantis, possibilitaram que ela fosse debatida, discutida e ao menos posta 

legalmente em pauta. 

3. A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DOS ANOS DE 1980 ATÉ OS DIAS ATUAIS 

Com o término da ditadura e o início do período democrático na década de 1980, o processo 

de transformação do cenário da educação superior no Brasil acompanhou a criação de 

novos órgãos representativos para os diversos segmentos das universidades. Neste 

contexto, em 1987 foi criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 
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Estudantis – FONAPRACE e em 1989 foi fundada a Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES. Por meio destes órgãos 

representativos, a assistência estudantil voltou a ser debatida no meio universitário. 

Segundo o documento “Assistência Estudantil – uma questão de investimento” 

(FONAPRACE, 2000) o FONAPRACE, foi criado com a finalidade de promover a integração 

regional e nacional das Instituições de Ensino Superior - IES Públicas, visando fortalecer as 

políticas de assistência ao estudante, com o objetivo de: 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 e 

contribuir na melhoria do sistema universitário, prevenindo e erradicando a retenção e a 

evasão escolar, quando decorrentes de dificuldades socioeconômicas. 

O FONAPRACE, juntamente com a ANDIFES, defendia a garantia de igualdade aos 

discentes das universidades públicas federais. Em suas discussões salientam a relevância 

da assistência estudantil para criar condições concretas de permanência a todos os 

estudantes, preferencialmente os de baixa renda. Assim, a busca da redução das 

desigualdades socioeconômicas faz parte do processo de democratização da universidade e 

da sociedade brasileira. Esta democratização não pode ser somente relacionada ao acesso 

ao ensino superior, mas também é necessário a criação de mecanismos que garantam a 

permanência dos que nela ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades 

apresentadas, para que consigam prosseguir sua vida acadêmica com sucesso 

(FONAPRACE, 2001). 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 vem contribuir legalmente com esta luta, 

tendo em vista que em seu artigo 206, institui que o ensino será ministrado com base em 

alguns princípios, dos quais o primeiro é: I – igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola (BRASIL, 1988). A LDB de 1996 também vem reforçar esta luta pela 

assistência estudantil, em seu artigo 3º traz que “o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. 

O FONAPRACE, em 1997, realizou a I Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico e Cultural 

dos Estudantes de Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras - IFES, que 

trouxe dados relevantes dentre os quais a porcentagem de estudantes dentre suas 

categorias: A – 12,61%; B – 43,11%; C – 30,54; D - 10,50; E: 3,25%. Portanto, somando-se 

as categorias C, D e E, a demanda potencial por programas assistenciais nas IFES foi de 

44,29% dos estudantes. Ressaltamos que a categorização socioeconômica adotada foi a da 

Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME), que classifica cinco 
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estratos sociais a partir do critério de consumo de bens e serviços, que apontou os 

percentuais (FONAPRACE, 2000). 

Somam-se a estes dados, o estudo “Diplomação, Retenção e Evasão em cursos de 

graduação em Instituições de Ensino Superior Públicas”, realizado pelo MEC, que assinala 

que 40% dos estudantes abandonam o curso antes de concluí-lo. O FONAPRACE aponta 

como um dos elementos de evasão e retenção as dificuldades socioeconômicas enfrentadas 

pelos estudantes (FONAPRACE 2001). 

Portanto, os dados desta I Pesquisa revelam que há um número expressivo de estudantes 

pertencentes às classes com menor poder aquisitivo e que existe uma demanda para a 

assistência estudantil. Frente a isto, os representantes do FONAPRACE questionam o fato 

do governo não disponibilizar recursos para a efetivação da política de assistência 

estudantil, visto que as ações voltadas a este fim eram realizadas somente com recursos 

próprios das IFES (FONAPRACE, 2000).  

Em 2001, o Plano Nacional de Educação – PNE incorporou a assistência estudantil como 

uma de suas metas: “Meta 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).  Após 

a inclusão da assistência estudantil no PNE, caminhou-se para a elaboração do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil. Este plano, elaborado a partir dos dados da I pesquisa e 

das dificuldades enfrentadas pelos estudantes das IFES, se constitui desafio e meta para o 

FONAPRACE e procura responder aos desafios apontados. O FONAPRACE, frente às 

discussões e tendo a preocupação de efetivar uma política de assistência estudantil, 

elaborou e encaminhou à ANDIFES em 2001, a proposta para um Plano Nacional de 

Assistência aos Estudantes de Graduação das Instituições Públicas de Ensino Superior 

(FONAPRACE, 2012). 

O objetivo geral deste Plano Nacional de Assistência Estudantil era definir verbas 

específicas destinadas à manutenção da assistência ao estudante, na matriz anual do MEC 

para cada IFE. Dentre os objetivos específicos, destacamos o de garantir a igualdade de 

oportunidades aos estudantes das IES públicas, na perspectiva do direito social e o de 

proporcionar aos estudantes, condições básicas para sua permanência na instituição 

(FONAPRACE, 2001). 

Em 2003, o FONAPRACE realizou a II pesquisa com os estudantes das IFES, com o 

objetivo de atualizar os dados referentes à vida social, econômica e cultural dos estudantes 

e de suas famílias, buscando indicadores que baseassem e direcionassem políticas de 

equidade, de acesso e de assistência estudantil, objetivando atualizar o Plano Nacional de 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Assistência Estudantil. Participaram desta pesquisa 88,68% das IFES. Nesta destacou-se 

que 42,8% dos estudantes encontram-se nas classes C, D e E, cuja renda média familiar 

mensal atingia, no máximo, R$ 927,00. Estes dados confirmam os resultados da I pesquisa 

realizada em 1997 e identificou uma demanda potencial por programas assistenciais 

(FONAPRACE, 2012). 

Frente aos resultados apresentados, o FONAPRACE, junto com a ANFIFES, em 2007, 

elaborou um novo plano de Assistência Estudantil, que enfatiza novamente a necessidade 

de definir a política de assistência estudantil, criando mecanismos de apoio aos estudantes, 

que viabilizem não somente seu acesso, mas também as permanência e formação. Este 

plano deu início a um processo de discussão junto ao MEC no sentido de implantação do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil. O MEC, entendendo a relevância deste 

programa, instituiu por meio da portaria normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Este foi um marco na luta do 

FONAPRACE em relação a Assistência Estudantil, depois de duas décadas de existência. 

Assim, a parir de 2008, as IFES passam a dispor em seu orçamento, de recurso financeiro 

para a assistência estudantil. Uma das discussões pertinentes em 2009 no FONAPRACE foi 

de que uma das metas prioritárias seria a consolidação do PNAES, por meio de sua 

transformação em Lei Federal. Neste sentido, refletiu-se acerca da necessidade da 

construção de uma matriz orçamentária que pudesse garantir a continuidade dos recursos 

específicos para a assistência estudantil (FONAPRACE, 2012).  

O Plano Nacional de Assistência Estudantil, além de ressaltar a necessita de um Fundo de 

Assistência Estudantil, enfatiza que para desenvolver os programas e projetos é 

fundamental dispor de uma equipe de técnicos administrativos de áreas afins, como: 

assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, profissionais da área de saúde, entre outros. 

Cabe destacar que em 2007 também foi instituído o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, que afirma em seu artigo 

1º “[...] criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no 

nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes nas universidades federais.”. No artigo 2º, item V, uma das diretrizes do programa 

será a “ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil”.  (BRASIL, 2007). 

Em 19 de julho de 2010, o presidente Lula assinou o Decreto nº 7.234. Este documento 

representa a luta coletiva do FONAPRACE, da UNE e da ANDIFES na consolidação da 

assistência estudantil e no reconhecimento legal enquanto política social de direito. 

O PNAES que é executado no âmbito do Ministério da Educação, tem como finalidade 

ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal e 
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tem os seguintes objetivos: democratizar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 

regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e 

evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. As ações de 

assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia 

estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; apoio 

pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010). 

Em 2010, é realizada a III Pesquisa Socioeconômica e Cultural dos Estudantes de 

Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior. Esta pesquisa contou com a 

participação de 56 IFES e constatou que 43,7% dos estudantes pertenciam às classes C, D 

e E, oriundos de uma família com renda média de R$ 1.459,00 (FONAPRACE, 2012). 

Conforme Silveira (2012), baseada nos dados da pesquisa do FONAPRACE (2010), dos 

44% de estudantes pertencem a famílias cuja renda familiar é de até três salários mínimos, 

somente 12% são contemplados com os benefícios estudantis. Estes dados reforçam a 

necessária ampliação da política de assistência estudantil bem como os recursos financeiros 

para ela definidos e revelam a discrepância entre os estudantes que teriam direito a 

assistência estudantil, ou seja, os que pertencem a uma família com renda per capita de até 

um salário mínimo e meio, e os que de fato são atendidos por ela. 

Em 2014, o FONAPRACE realizou a IV pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos 

estudantes de graduação das IFES. Nesta, os dados revelam que: 66,19% de seus 

discentes vivem com renda per capita média familiar de até 1,5 salários mínimos. De acordo 

com o Decreto do PNAES, o público alvo estabelecido são prioritariamente os estudantes 

que pertencem a uma família com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Estes 

dados são decorrentes de uma conjunção de fatores e políticas sociais. Inicialmente, 

reconhecemos que ações afirmativas, como a Lei Federal nº 12.711/2012 (lei de cotas) 

constituiu um importante mecanismo de democratização do acesso, que somada ao sistema 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) permitiu 

maior mobilidade territorial e justiça social e étnico-racial. Além disto, nos últimos anos 

houve a expansão das IFES, bem como a ampliação dos cursos noturnos, bem como a 

valorização real do salário mínimo, crédito, emprego e renda, bem como a busca pela 

mobilidade social, que levaram uma fração relevante da população a buscar o ensino 

superior (FONAPRACE, 2014). 

Destacamos que a IV pesquisa revela que 2/3 dos (as) discentes das IFES estão em 

situação de vulnerabilidade social e econômica. Portanto, deve-se erradicar o velho mito de 
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que as IFES são redutos da elite brasileira, argumento comumente utilizado para justificar o 

fim da gratuidade do ensino (FONAPRACE, 2014).  

Em todo este processo histórico, ressaltamos o papel do FONAPRACE e da ANDIFES para 

a afirmação da assistência estudantil enquanto política, que engajados nesta luta e em prol 

de uma universidade mais democrática e para todos, conseguiram junto aos estudantes, 

ampliar o acesso ao direito de permanência e de formação. As pesquisas foram 

fundamentais, pois além de traçar o perfil dos estudantes, colaborou e fortaleceu esta luta, 

bem como ajudou a definir as diretrizes e um fundo para esta política. 

Mas a história não chegou ao fim. A IV Pesquisa de Perfil dos estudantes das IFES revela 

inúmeros indicadores de que o ensino superior federal se tornou mais acessível, popular e 

inclusivo. Apesar dos avanços há diversos e constantes desafios a serem enfrentados. Cabe 

as IFES públicas a responsabilidade de fazer avançar neste processo, assumirem a 

assistência estudantil como direito e espaço prático de cidadania, buscando ações 

transformadoras no desenvolvimento do trabalho social com seus próprios integrantes, o 

que terá efeito educativo e consequentemente, multiplicador (FONAPRACE, 2001).  

Cabe também, neste processo, aos estudantes e aos profissionais da educação que atuam 

diretamente com a assistência estudantil, se engajarem nesta constante luta pela efetivação 

e ampliação dos direitos. Precisa-se reconhecer que a alteração do perfil dos discentes e as 

novas demandas consequentes, sobrecarregam as equipes da assistência estudantil de 

todo o país, e que se faz necessário a recomposição dos quadros técnicos. 

Sabe-se que a proporção de recursos destinados ao fundo não acompanha a crescente 

demanda pela assistência estudantil. Dispor de mais recursos para atendermos a todos os 

discentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica não seria o 

ideal, mas o necessário, para que os programas deixassem de atuar na seletividade. Para 

tanto, defender a transformação do Programa Nacional de Assistência Estudantil em uma 

Política Nacional de Assistência Estudantil é um dever dos que buscam o avanço no acesso 

e na inclusão dos discentes, para que todos possam gozar das mesmas oportunidades 

educacionais. A trajetória histórica da assistência estudantil deve ser continuada, bem como 

ampliada para outros grupos de estudantes. Estes são os desafios. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação é reconhecida como um direito universal onde todos têm direito ao seu gozo. 

Tendo em vista que a assistência estudantil é um direito social, ressaltamos a importância 

desta política no que se refere a garantia do acesso, da permanência e da conclusão do 

curso para os estudantes no ensino superior. 
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Através das pesquisas realizadas nas IFES, pode-se constar a importância do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) que resulta na inserção de pessoas na 

graduação, que inauguraram nas suas famílias a presença neste nível de ensino e que 

vislumbram a oportunidade de ascensão social. Logo, a trajetória de crescimento da política 

de assistência estudantil permitiu que este montante de ingressantes vulneráveis 

acreditasse na permanência e efetivamente buscasse as IFES. Portanto, em meio a tal 

demanda é prioridade o avanço para uma Política Nacional de Assistência Estudantil diante 

das divergências sociais e econômicas que o país apresenta.  

Ampliar a assistência estudantil é ampliar as condições de acesso, permanência e formação 

das classes menos favorecidas, em uma perspectiva que não objetive somente um saber 

técnico e qualificado, voltado ao mercado de trabalho. Mas, para que neste processo de 

aprendizagem, possam adquirir conhecimentos analíticos e críticos perante as contradições 

presentes nas relações políticas, econômicas e sociais, na luta por uma sociedade mais 

justa e igual. 
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