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INTRODUÇÃO

Pensar a atuação do Serviço Social na Assistência Estudantil é, inicialmente, refletir
a profissão inserida no espaço da educação superior articulada com a defesa das políticas
sociais e dos direitos humanos. Para tanto, utilizou-se, como base de fundamentação o pro-
jeto ético político hegemônico na categoria, fruto de seu processo de amadurecimento te-
órico, político e metodológico. 

Assim, é importante salientar que a escola faz parte das instituições pertencentes ao
Estado (sociedade política), mas que é atravessada pelos conflitos da sociedade civil. Ela re-
úne, em seu interior, as condições próprias de uma instituição que não se deixa apreender
com facilidade por uma lógica maniqueísta e reducionista do par dialético sociedade civil/
Estado.  Desta forma, 

[...] a educação é um processo social vivenciado no âmbito da sociedade civil e
protagonizado por diversos sujeitos sociais, mas também é uma área estratégica
de atuação do Estado. Nesse sentido, a política de educação, como política soci-
al, é um espaço contraditório de lutas de classes, um embate entre poderes di-
versos que se legitimam historicamente, conforme se estabelece a correlação de
forças na diversidade dos projetos societários existentes. Portanto, a luta pela
educação constitui-se uma das expressões da questão social, visando o atendi-
mento de uma necessidade social, reconhecendo a mesma como um direito soci-
al (MARTINS, 2007, p. 21-22). 

A educação superior não foge a esse processo de embates políticos e de disputa de
projetos de sociedade. A universidade brasileira  sempre foi uma instituição elitizada e a
educação superior um privilégio das classes mais favorecidas economicamente e com aces-
so à formação escolar básica de qualidade. Durante décadas predominou a desigualdade no
acesso à universidade pública que esteve ocupada, prioritariamente, pelos jovens pertencen-
tes às classes alta e média-alta do Brasil.

Foi apenas com a Constituição de 19342 que a educação passou a ser reconhecida
como um direito social. A descentralização do ensino superior só foi reconhecida na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961 (Lei n. 4.024/61). No entanto, o aumen-
to no número de universidades e vagas no ensino superior público ocorreu somente nos
anos de 1970.

A conjuntura política dos anos 1980, forjada por um processo de grandes mobiliza-
ções dos movimentos sociais,  impulsionou a transição democrática no país,  culminando
com a promulgação da Constituição Federal de 1988, criando possibilidades de ampliação

*DOI – 10.29388/978-65-81417-71-0-0-f.208-223
1 Este texto sintetiza análises do autor, em parte já publicadas em livros ou artigos de revistas, as quais são retomadas, re -
vendo-se aspectos e acrescendo-se outros, de forma a contribuir com os propósitos desta coletânea. 
2 “A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporci -
oná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econô -
mica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana.” (BRASIL, 1934, p. 23).
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de direitos sociais para todos os brasileiros. Não obstante a esse período de ampliação de
direitos, na década de 1990, o Brasil iniciou um processo de reformas político administrati-
vas, colocando as políticas sociais e econômicas submetidas aos princípios do neoliberalis -
mo (BEHRING; BOSCHETTI, 2010).

A política de educação sofreu fortemente com as transformações econômicas e so-
ciais desse período, tornando-se alvo de reformas para adequação ao novo padrão de acu-
mulação capitalista determinado pelo receituário neoliberal, o que não foi diferente com a
educação superior que também ficou subjugada ao grande capital e voltada para as exigên-
cias do mercado.

Apenas nos anos 2000 é que a preocupação com a universidade toma novamente a
atenção governamental, sendo gestadas políticas para recomposição de sua funcionalidade,
mesmo que sob as diretrizes e ordenamentos do mercado (FRIGOTTO, 2011). A principal
modificação fez-se a partir de 2007, via Decreto n. 6.096/2007, conhecido como Decreto
REUNI.

A partir deste cenário que a assistência estudantil, fruto das mobilizações sociais de
diversos segmentos3,  assumiu papel importante ao ser reconhecida pelo governo federal
como estratégia central para a redução das desigualdades ao proporcionar acesso e a perma-
nência de estudantes oriundos das classes populares. Ressalta-se, no entanto, que a assistên-
cia estudantil, enquanto um conjunto de ações e atividades que visem a garantia de direitos
sociais reivindicados historicamente está permeada de contradições e por disputas em torno
de interesses diversos.

Importa, ante todo o processo de reordenamento das Instituições Federais de Ensi-
no Superior (IFES) e as necessidades de efetivação de direitos, ressaltar o posicionamento e
contribuição dos profissionais assistentes sociais, enquanto agentes envolvidos na operacio-
nalização da assistência estudantil, afirmando e lutando por uma educação pública, gratuita
e de qualidade à população brasileira. 

EDUCAÇÃO  SUPERIOR  E  OS  ARRANJOS  HISTÓRICOS  DA  EXCLUSÃO
EDUCACIONAL NO BRASIL

É necessária uma viagem histórica para trilhar os caminhos da exclusão da educação
no Brasil e, em particular, a educação superior. A discussão será pautada com base no ma-
terialismo histórico, centrada na dialética, trazendo a ação do homem no seu tempo e os ar-
ranjos sócio-políticos subjacentes ao processo de exclusão ao longo da história. 

No período Colonial não se pode falar em ensino superior no Brasil, pois os mais
abastados financeiramente realizavam os seus estudos na metrópole portuguesa ou em ou-
tros países europeus. O que existia por estas terras eram os colégios religiosos, de caráter
confessional, mantidos pelos jesuítas e com o aval da coroa portuguesa. 

Para Maia (2000), na estrutura da organização educacional jesuítica percebe-se que
os arranjos eram destinados à formação do homem cristão europeu, tornada padrão, inclu-
sive por meio dos valores arraigados pela igreja católica ao longo do tempo histórico. Por
sua vez, Portugal coibiu qualquer iniciativa de instalação educacional distinta do modelo je-
suítico, cuja oferta de educação em nível mais elevado centrava-se na teologia e filosofia.  

Para Lima (2010), somente no Império acontece a inauguração do Ensino Superior
e o preparo dos “cidadãos” para assumirem funções no serviço público, enquanto excluído
e expropriado desse arranjo permanecia o povo. A família imperial em vez de seguir o que

3 Podemos citar as entidades: União Nacional dos Estudantes (UNE), Associação Nacional de Dirigentes de Instituições
Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FO-
NAPRACE), Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), Federação de Sindicatos
de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA).
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já era feito na América espanhola, criando universidades, optou pela criação de cursos iso-
lados, marcando, assim, o surgimento da educação superior no país de forma fragmentada,
sendo refutada qualquer iniciativa em contrário. 

Cunha (2000) enfatiza que o ensino superior surgiu no Brasil, sob o signo do Esta-
do Nacional. Marcado pela dependência econômica e cultural, incorporava os produtos da
política educacional de Napoleão Bonaparte e da reação alemã, contrapondo-se a uma edu-
cação superior pautada pela emancipação do sujeito, ratificando e fortalecendo os pressu-
postos em que se assentavam os interesses portugueses. Havia na opção pelos modelos
destacados o conhecimento de que os maiores beneficiados seriam os membros da elite
portuguesa, os cidadãos legalmente reconhecidos.

Segundo Machado (2011), no final do Império, período de acirrado debate sobre a
questão do ensino superior, Rui Barbosa, como relator da Comissão de Instrução Pública,
apresentou à Câmara dos Deputados o texto denominado “Reforma do ensino secundário
e superior”. Nele, levantou algumas preocupações relacionadas à educação nacional, como
a baixa qualidade do ensino, a falta de profissionalismo dos professores, a utilização de me-
todologias ultrapassadas (baseadas na retórica e na memorização), a insensibilidade dos po-
deres públicos e a necessidade da instituição inserir processos de avaliação. Os partidários
de Rui Barbosa e defensores de uma educação de qualidade enfrentavam, contudo, fortes
oposições, inclusive à proposta de criação de universidades, sob a alegação de que estas
eram instituições obsoletas. Por outro lado, crescia uma grande demanda pela abertura de
cursos superiores no Brasil, impulsionados pela classe dominante sentindo necessidade de
formação de quadros para ocuparem a administração pública.

Com a chegada do período republicano ampliou-se o número de instituições de en-
sino superior e apareceram as primeiras universidades, 

A Proclamação da República trouxe outra dinâmica ao debate, marcadamente a
partir da inspiração positivista dos republicanos e da atuação do ministro Benja-
mim Constant (ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos). A publica-
ção da Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na República, co-
nhecida como a Reforma Rivadávia Corrêa, também concorreu para abrir cami-
nho para a concretização do ideal universitário. Conforme Rossato, entre 1889 e
1915 foram fundados 37 estabelecimentos de ensino superior, entre faculdades e
escolas superiores. Em 1892, o deputado Pedro Américo havia apresentado, ain-
da que sem êxito, o primeiro projeto de criação de Universidade da República
(MAIA, 2000, p. 15).  

As experiências universitárias pioneiras no Brasil  tiveram como característica co-
mum à sua efemeridade. A primeira delas de que se tem registro no país foi a Universidade
de Manaus, criada em 1909, no auge do ciclo da borracha. Dela restou a Faculdade de Di-
reito, que viria a se incorporar à Universidade do Amazonas em 1962. Em 1911, surgiu a
primeira instituição universitária paulista, a Universidade de São Paulo, criada por particula-
res, mas que encerrou suas atividades por dificuldades de financiamento.  Seguiu-se, em
1912, a Universidade do Paraná, que igualmente não teve continuidade. A breve duração
dessa primeira universidade e a ausência de repercussões maiores oriundas de sua existência
faz com que seja questionado o seu direito à paternidade (MAIA, 2000).

Assim, observa-se que a educação superior no Brasil chegou de forma tardia, ou
seja, inicialmente através de escolas isoladas e posteriormente com as Universidades.  Du-
rante a primeira República estas tentativas foram crescendo, porém sem grandes avanços
na formulação e concepção de Universidade.
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Contudo, a universidade nacional não logrou cumprir com sua ambiciosa missão.
Persistiu a tradição da escola superior independente e autossuficiente e a da universidade
do tipo confederação de escolas profissionais.

Para Cunha (2007a), o surgimento das Universidades nos anos 1920-1930, deu-se
quando as primeiras escolas de Medicina e de Direito (até então isoladas) foram incorpora -
das a uma estrutura concentrada e mantida pelo Estado, conforme estabelecia o Estatuto
das Universidades Brasileiras. Tais instituições buscavam atender à qualificação de um cor-
po técnico-burocrático do Estado. Até os anos 1950, no período desenvolvimentista, a uni-
versidade esteve preocupada em formar os filhos da burguesia para ocuparem as funções
técnicas e de gerenciamento da estrutura estatal e empresarial (CUNHA, 2007b). Apenas
nos anos 1960 é que o Estado brasileiro,  pressionado pela  classe trabalhadora urbano-
industrial e pelos interesses da burguesia industrial e comercial, ampliou as vagas universitá-
rias, tornando-a de acesso não só aos filhos da burguesia, mas também aos filhos dos traba-
lhadores ligados aos setores emergentes (CUNHA, 2007c)4. Nesse período, a estrutura tra-
dicional das universidades já não atendia às necessidades do mercado, nem tão pouco aten-
dia as necessidades dos estudantes5.

Segundo Maia (2000), na década de 1960 havia quase 700 escolas isoladas de ensino
superior, o que acarretava falta de integração neste nível de ensino, bem como duplicação
de equipamentos e de corpo docente.

O regime civil-militar instaurado nesse período determinou novos rumos para a po-
lítica educacional brasileira. Para atender às exigências de um modelo econômico desenvol-
vimentista, da urbanização crescente e da necessidade de recursos humanos mais qualifica-
dos, promoveu a expansão acelerada do sistema de ensino superior via sua privatização.

Para Santos e Cerqueira (2009), o movimento estudantil foi o principal foco de re-
sistência ao regime civil-militar, tendo a universidade pública como baluarte. O regime radi-
calizou com os estudantes, a partir de um decreto-lei do então presidente Castelo Branco,
que vetava aos órgãos de representação estudantil qualquer ação que tivesse caráter político
e que fosse contrário às ações governamentais. Longe de aquietar os ânimos dos estudan-
tes, esse fato, na verdade, provocou atitudes radicais por parte deles, culminando em gran-
des passeatas e embates entre os estudantes das universidades públicas e os segmentos do
setor privado que apoiavam o regime militar. Apesar de toda mobilização estudantil, o go-
verno militar promoveu uma profunda reforma no ensino superior.

De acordo com Saviani (2010, p. 08),

O projeto de reforma universitária (Lei n.5.540/68) procurou responder a duas
demandas contraditórias: de um lado, a demanda dos jovens estudantes ou pos-
tulantes a estudantes universitários e dos professores que reivindicavam a aboli-
ção da cátedra, a autonomia universitária e mais verbas e mais vagas para desen-
volver pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade; de outro lado, a de-
manda dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe militar que busca-
vam vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de mercado e

4 Até a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, “[...] quem cursava o ensino técnico profissionalizan-
te só poderia ingressar no ensino superior se cursasse uma graduação vinculada à formação anterior e se cumprisse exi-
gências adicionais. Assim, conforme já referenciado, o ensino secundário tradicional estava voltado para formação ao in -
gresso das elites ao ensino superior, e o profissional para a formação técnica das massas. A partir da LDB de 1961, ambos
passam a ser equivalentes, o que ampliou a demanda pelo ensino superior, gerando excedentes, principalmente em cursos
de profissões liberais, acarretando protestos dos estudantes aprovados nos vestibulares, mas excluídos do acesso por falta
de vagas.” (RITTER, 2018, p. 63).
5 Saviani (2010, p. 08) explica que passou a vigorar a figura dos “excedentes”, ou seja, “[...] aqueles jovens que obtinham a
nota mínima de aprovação nos exames vestibulares, mas que não podiam ingressar no ensino superior por falta de va-
gas.”. Sob a liderança da União Nacional dos Estudantes (UNE), esses “excedentes” passaram a reivindicar suas vagas nas
universidades realizando acampamentos e ocupações de prédios universitários como forma de pressão ao Estado para
ampliação de vagas.
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ao projeto político de modernização em consonância com os requerimentos do
capitalismo internacional.

A Reforma Universitária de 1968 teve reflexos na consolidação de uma estrutura
acadêmica, tais como ampliação do número de instituições e de cursos, aumento na oferta
de vagas e investimentos para a pós-graduação, que concomitante a isso favorecia o espaço
para a pesquisa. No entanto, ela também apresentava limites, o que para Cunha (1989) ge -
raram polêmicas na referida Lei.

[...] a lei da Reforma Universitária de 1968 trazia normas bastante rígidas para a
reestruturação das universidades públicas, em especial das universidades fede-
rais. Era a generalização do modelo-norte americano de universidade, não fal-
tando a fragmentação do ano letivo; o regime de créditos; a divisão do currículo
em uma parte geral (como o college) e outra profissional, os cursos de curta dura-
ção; o regime departamental; a pós-graduação; o taylorismo como regra de orga-
nização do trabalho; o câmpus segregado da cidade; e outras características (CU-
NHA, 1989, p. 40- grifos do autor).

As décadas  seguintes  foram de  ampliação  dos  cursos  de  caráter  confessional  e
ampliação do ensino privado,  ampliação dos cursos noturnos,  marcado por uma lógica
competitiva entre as instituições de ensino superior, ou seja, o ensino submetido a lógica do
mercado (a lógica do capital).

Para Cunha (2003),  no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)  as
principais  ações  voltadas  para  o  ensino superior  foram:  a  normatização fragmentada –
conjunto de leis regulando mecanismos de avaliação; ampliação do poder docente na gestão
universitária – a contragosto de discentes e de técnico-administrativos; reconfiguração do
Conselho  Nacional  de  Educação  com  novas  atribuições;  gestação  de  um  sistema  de
avaliação  da  educação  superior  e  o  estabelecimento  de  padrões  de  referência  para  a
organização acadêmica das IES.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, apontado
como um governo popular democrático causou expectativas ambiciosas à sociedade civil
organizada (tanto da esquerda como da direita).  Oficialmente,  uma das principais ações
desse  governo  foi  a  ampliação  dos  Institutos  Federais  e  das  Universidades  Federais  e
ampliação  de  vagas  nas  Instituições  de  Ensino  Superior  privadas,  além  do  acelerado
crescimento  dos  cursos  à  distância6.  Entretanto,  salienta-se  que  apesar  do discurso  do
governo democrático e popular, a política de educação continuou seguindo o receituário
neoliberal  e  subjugado ao mercado,  o que vem contribuindo  para  o sucateamento das
Universidades públicas e a baixa qualidade nos cursos das instituições privadas. 

A EDUCAÇÃO BRASILEIRA SOB A LÓGICA DO CAPITAL

Nos últimos anos a educação adquiriu contornos ligados à lógica da adequação aos
padrões de flexibilidade e de exigências do mercado, na perspectiva de superar o atraso so-
cial e diminuir as desigualdades econômicas, apoiadas pela lógica do capital, principalmente
pelas pressões de organismos internacionais, a exemplo o Banco Mundial.

No processo de readequação da “máquina” do Estado brasileiro às orientações ne-
oliberais, aprovou-se a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),

6 Evidenciou-se nos anos 2000 uma preocupação com a educação superior, sob a orientação do governo Lula, onde foram
estabelecidas políticas para recomposição de sua funcionalidade, mesmo que sob as diretrizes e ordenamentos do merca-
do. Tais ações ficaram conhecidas como políticas neodesenvolvimentistas. Paula (2016, p. 300) caracteriza esse fenômeno
do neodesenvolvimentismo de “neoliberalismo a brasileira”, indicando como pontos centrais “[...] o deslocamento das
políticas sociais de um campo acessório e complementar para um campo fundante e estrutural de seu desenvolvimento.”. 
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Lei n. 9.394/96, a qual, em sua versão final, demonstrou as características ou delineamentos
alinhados às proposições neoliberais: uma educação, básica e média, voltada para o traba-
lho. 

Art. 1º.  A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas mani-
festações culturais. [...] § 2º.A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social [...] Art. 22º.A educação básica tem por finalidades de-
senvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em es-
tudos posteriores [...]  Art. 39º.A educação profissional, integrada às diferentes
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva (BRASIL, 1996, p. 01-03).

No tocante ao ensino superior, a LDBEN de 1996, ao flexibilizar a área de abran-
gência de seus cursos e programas, tem permitido severas distorções no processo formati-
vo, sobretudo no que diz respeito aos cursos mantidos e/ou ofertados na modalidade de
“cursos à distância” e cursos sequenciais voltados para a especialização técnica de determi-
nadas áreas. 

Pereira (2013, p. 143-144) ao fazer uma análise do Art. 208 da Constituição Federal
de 1988 conclui:

[...] o nível superior de ensino não é, no plano geral, uma atribuição exclusiva do
Estado e muito menos um direito de caráter universal: trata-se de um acesso
meritocrático, pois o Estado deve garantir o acesso, ‘segundo a capacidade de
cada um’. Não se encontra aí a explicitação quanto à obrigação estatal na provi -
são gratuita e universal.

O conjunto dessas questões permite afirmar que a flexibilização encontrada na atual
LDBEN vincula-se a um processo de mercantilização do ensino superior afetando, por
consequência, as universidades públicas.

Tais  constatações tornaram-se mais  expressas no Plano de Desenvolvimento  da
Educação (PDE) de 2007, Plano este que desencadeou um aparato normativo, sistematica-
mente desenvolvido para a área educacional, referente à educação básica, educação superi-
or, educação profissional e tecnológica, alfabetização, educação continuada e diversidade
(educação indígena, educação do campo, entre outros). A partir de então, as instituições de
ensino superior públicas passaram a implementar as questões relacionadas à gestão do PDE
por meio de diferentes políticas.

O PDE traz como princípios: 

I) expansão da oferta de vagas; II) garantia de qualidade; III) promoção de inclu-
são social pela educação; IV) ordenamento territorial, levando o ensino superior
às regiões mais  remotas;  e  V)  fortalecer  o  desenvolvimento econômico,  seja
como formadora de recursos humanos altamente qualificados, seja na produção
científico-tecnológica (MEC, 2007, p. 26). 

Aprovado o PDE, a operacionalização para alcançar as metas estabelecidas no refe-
rido Plano provocou a criação do denominado Programa de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (REUNI), através do Decreto de nº 6.096, de 24 de abril de
2007.

A Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, através do REUNI, tem
por objetivo a criação de condições para a ampliação do acesso e da permanência de acadê-
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micos na educação superior (graduação) e o melhor aproveitamento da estrutura física e
dos recursos humanos existentes nas instituições federais. A meta global do programa é a
elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90%
e da relação de estudantes de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito,
ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano. Para tanto, existem algumas con-
tradições em seu processo interno que merecem destaque.

Pinto (2012, p. 33), em uma análise crítica sobre o REUNI, afirma que:

O decreto do REUNI dá continuidade às proposições governamentais de altera-
ção do papel da universidade pública brasileira. A alteração é centrada na disso-
ciação entre ensino, pesquisa e extensão, visto não ser mais a universidade privi-
legiada como lugar de produzir esse conhecimento novo, e não ser mais exigên-
cia do mercado um profissional preparado para produzir tal conhecimento. A
lógica econômica atual demanda uma mão de obra, majoritariamente, qualificada
medianamente e com habilidades variadas.

A autora aponta, ainda, dois elementos importantes na compreensão do REUNI: a
proposição acadêmica e a proposição gerencial.

As alterações de caráter acadêmico correspondem ao tipo de mão de obra ne-
cessário a atual divisão social do trabalho, tanto externa quanto internamente no
país.  [...]  O segundo aspecto a ser  considerado é  a  modalidade gerencial  do
REUNI. Na esteira da reforma do Estado Brasileiro, ou melhor, sua contrarre-
forma, as universidades passam, com a estruturação do REUNI, a integrar o as-
pecto das instituições que se relacionam com o Estado de um outro modo. Dei-
xam, na prática, seu caráter autárquico para serem regidas pelo contrato de ges-
tão. Isso significa que uma ressignificação da autonomia como critério de carac-
terização institucional, para transmutá-la, a autonomia, em liberdade de gerenci-
ar o cumprimento de metas. Como qualquer contrato de gestão, o REUNI atre-
la parte da dotação orçamentária das universidades ao cumprimento de metas,
definidas e estipuladas fora da instituição, prometendo ampliação de recursos.
[...] Ganha mais recursos a universidade que melhor se adequar à política do
MEC, ampliando os constrangimentos para que não haja qualquer resistência
das IFES à implementação do projeto do governo, negando, mais uma vez, a
autonomia universitária e o princípio de que as universidades devem receber re-
cursos  suficientes  para  suas  atividades,  e  não  "prêmios"  por  seus  resultados
(PINTO, 2012, p. 34-38).

O REUNI congrega uma série de ações que perpassa pela implantação de novos
cursos e pela contratação de professores e técnicos administrativos nas mais diversas áreas
de atuação. Para além do aumento de vagas e acesso da população às Universidades, uma
grande preocupação é a permanência dos estudantes ingressantes nas Instituições.

O fato é que, para efetivar o PDE, criou-se o REUNI e para alcançar as metas esta-
belecidas no REUNI as Universidades tiveram que aderir ao Sistema de Seleção Unificada
(SISU). 

O SISU tem por objetivo garantir aos estudantes de todas as localidades do Brasil a
oportunidade de participarem de um processo “seletivo” e/ou “classificatório” para ingres-
so nas universidades, sem a necessidade de seu deslocamento territorial. O processo é rela-
tivamente simples exigindo apenas que os estudantes se cadastrem no site do Ministério da
Educação, indiquem a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem
como o curso pretendido, em qualquer Universidade Brasileira que tenha aderido ao referi-
do Sistema.

O ENEM foi criado em 1998 como uma forma de avaliar o desempenho dos estu-
dantes concluintes do ensino médio. A partir de 2004, a nota do ENEM começou a ser uti-

214



lizada pelos estudantes para obter bolsas de estudos em universidades privadas via Progra-
ma Universidade para Todos (PROUNI). Em 2009, o exame foi alterado e sua nota tam-
bém passou a servir como forma de acesso à educação superior nas universidades públicas
que aderiram à proposta do SISU.

A transformação do ENEM tem permitido,  para além da avaliação da educação
básica, que uma parcela expressiva da sociedade acesse uma universidade pública ou priva-
da, ao ingressar em um dos seus cursos de graduação. Ocorre, no entanto, que a desigual -
dade social e racial, persistente na sociedade brasileira, demonstra que não basta apenas in-
gressar na universidade, mas há que se ter condições mínimas para a permanência na insti-
tuição. 

Nesse sentido, é possível afirmar que o Decreto n. 7.234/2010 - que trata do Pro-
grama Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é colocado como um dos instrumentos
que vem a contribuir para a reestruturação e expansão das Universidades Federais. Visando
ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, o
PNAES estabelece em seus objetivos:

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, p. 01).

O PNAES determina que as universidades realizem um acompanhamento dos estu-
dantes durante sua trajetória acadêmica, o que demanda uma série de ações não apenas de
cunho financeiro, mas também social, cultural, recreativo e esportivo, a fim elevar as taxas
de conclusão e atingir as metas do REUNI. Para Heringer (2018, p. 13):

[...] há um desafio para as instituições de ensino superior públicas, especialmente
as de maior prestígio, para considerar efetivamente como parte de suas tarefas e
responsabilidades a necessidade de lidar com a emergência deste novo perfil de
estudante universitário, que chega com diferentes necessidades e requer atenção
especial por parte das instituições. É importante destacar que muitos destes es-
tudantes pertencem à primeira geração das suas famílias a ingressar no ensino
superior. Vários estudantes que conseguiram ingressar numa universidade públi-
ca nos anos recentes experimentam dificuldades em termos econômicos e tam-
bém em termos do acesso a diferentes oportunidades de inclusão em atividades
oferecidas pelas universidades.

Dessa forma, é preciso olhar as especificidades do REUNI e perceber suas intenci-
onalidades. A sua implementação, para além da proposição de acesso de grande massa de
trabalhadores ao ensino superior, pode ser vista como uma forma de interferência na auto-
nomia das universidades, abrindo campo para a privatização, possibilitando a mercantiliza-
ção da sua funcionalidade.

É preciso resgatar os movimentos de luta em prol da universidade e ‘re-unir’ os su-
jeitos em prol de uma educação autônoma, pública e de qualidade.
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ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL:  UMA  CONQUISTA  DOS  MOVIMENTOS
SOCIAIS

A política de educação para o ensino superior teve modificações consideráveis a
partir da implementação do REUNI. Diversas Leis, Portarias e Resoluções entraram em vi-
gor, avançando ou recuando pautas antigas da comunidade universitária7.

De acordo com o PNAES as ações de assistência estudantil devem considerar a ne-
cessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desem-
penho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes
da insuficiência de condições financeiras.

A partir da criação do PNAES, e com o repasse dos recursos e a institucionalização
das ações previstas no Decreto n. 7.234/2010, as universidades começaram a se organizar
no sentido da implantação e implementação de ações em prol dos estudantes.

Há que se considerar que as reivindicações por assistência estudantil não são recen-
tes, elas apareceram tanto nos movimentos de luta internacionais de estudantes, bem como
nos movimentos estudantis brasileiros.

Historicamente,  essas reivindicações  aparecem na Europa nos anos 1960,  como
parte de um processo de negação das reformas impostas pelo capital às Universidades.

A Universidade, até a introdução da terceira fase do desenvolvimento capitalista 8, ti-
nha por função principal, como já afirmado anteriormente, preparar os filhos da classe bur-
guesa para assumirem a direção e os grandes postos de comando das diversas nações. Para
tanto, a necessidade capitalista de mão de obra especializada para atuar nas indústrias, aliada
a melhoria nas condições sociais e econômicas da classe trabalhadora, permitiram a entrada
dos filhos dos trabalhadores ao espaço acadêmico, modificando o formato das universida-
des, que deixou de ser espaço exclusivo da burguesia. Esse fenômeno mostrou-se preocu-
pante do ponto de vista  estrutural,  pois  as  Universidades não estavam preparadas para
atender uma demanda cada vez mais crescente de estudantes, imposição essa orquestrada
pelo capital.

Mandel (1979, p. 42) fazendo uma análise da condição das universidades na década
de 1960, aponta que

A universidade não estava preparada para isso, quer ao nível do próprio conteú-
do dos estudos superiores, quer ao nível da sua infraestrutura material e da sua
reorganização administrativa. Este fracasso da universidade para responder às
necessidades do capitalismo foi considerado com razão como uma das causas da
revolta estudantil internacional. 

O autor apresenta ainda que o espaço acadêmico passou a ser um mercado, trans-
formando o “[...] trabalho intelectual em uma mercadoria [...]”, eis aí a raiz das revoltas es-
tudantis dos anos 1960 “[...] dirigidas essencialmente contra as consequências alienantes da
proletarização intelectual da sociedade mercantil.” (MANDEL, 1979, p. 67).

Aliado a esse processo de mercantilização do ensino imposto pelo capital, os estu-
dantes exigiam melhorias universitárias, pois pesava a necessidade de estruturas essenciais
básicas que o estudante, filho da classe trabalhadora, não tinha condições de manter.

7 Aqui entendida como o conjunto dos servidores (professores e técnicos administrativos), estudantes e população que
utiliza (direta ou indiretamente) da universidade.
8 Mandel apresenta três fases de desenvolvimento tecnológico do modo de produção capitalista: primeira fase – baseada
em torno do motor a vapor, segunda fase – em torno do motor elétrico e terceira fase – em torno da automatização, da
eletrônica e da energia nuclear (MADEL, 1979).
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Quando o recrutamento social dos estudantes se modificou de forma radical, a
insuficiência da infraestrutura material fez-se sentir de forma cruel. Os estudan-
tes, na sua maioria bolseiros, para não dizer quase todos, tinham necessidades de
alojamento, de alimentação, de lazeres, e as estruturas tradicionais da universida-
de burguesa não se mostrava absolutamente capaz de as satisfazer. A insuficiên-
cia da infraestrutura técnica fez-se igualmente sentir porque não foi adaptada à
expansão universitária. Aí reside a raiz de outra forma de alienação estudantil: a
verdadeira ‘luta pela vida’ relacionando-se com a insuficiência de lugares nos la-
boratórios, nos anfiteatros, nas salas de operações, a falta de livros nas bibliote-
cas. Em suma, é uma carência crônica de recursos, uma insuficiência de meios
que estão com frequência, se não sempre, na origem das primeiras explosões es-
tudantis (MANDEL, 1979, p. 78).

Esse quadro de insatisfações vai desencadear em protestos de estudantes nas princi-
pais universidades europeias e se estender para os demais continentes.

No Brasil, tais fenômenos e reivindicações estudantis são também percebidos nos
debates da Reforma da Educação Universitária de 1968. Tal discussão abriu espaço para
que os estudantes brasileiros colocassem em pauta as reivindicações relacionadas a sua vi-
vência  no âmbito  universitário,  buscando melhorias  nas  condições  estudantis.  Segundo
Nascimento (2014), a União Nacional dos Estudantes (UNE) foi a primeira instituição a le-
vantar a bandeira para as necessidades estudantis, e reivindicar soluções para os problemas
de infraestrutura inadequadas aos quais os estudantes das universidades federais brasileiras
enfrentavam.

Com o amadurecimento da temática da assistência estudantil e a consequente es-
truturação, no interior das IFES9, de programas de alimentação, bolsas e mora-
dia universitária, novas organizações estudantis foram sendo criadas para a defe-
sa da ampliação das condições de acesso e permanência dos estudantes na uni-
versidade pública (NASCIMENTO, 2014, p. 92).

Os recursos para o atendimento das demandas estudantis eram insuficientes e con-
siderados desnecessários sob a ótica do atendimento dos governantes.

Para Nascimento (2014) é na década de 1980 que acontecem, também, as primeiras
reuniões dos gestores das Universidades Federais, dando origem ao Fórum Nacional de
Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Assuntos Estudantis (FONAPRACE), corrobo-
rando com as posições da UNE relacionadas à assistência aos estudantes. 

Este Fórum realizou as primeiras sistematizações acerca da assistência estudantil
no Brasil [...] O mesmo desempenhou um papel de destaque na crítica ao lugar
marginal ocupado pela assistência aos estudantes universitários na agenda educa-
cional do governo brasileiro (NASCIMENTO, 2014, p. 92).

Ambos os movimentos  foram combativos  às  privatizações  e sucateamentos  das
IFES nos anos 1990, abrindo debates e consultando a comunidade acadêmica, sempre que
necessário, articulando suas ações às demais categorias que perpassam ao espaço das uni-
versidades (sindicatos, associações, centros acadêmicos etc.).

Esse trabalho de sensibilização, frente a uma proposta de reordenamento estatal,
permitiu que fossem produzidos estudos e debates que vieram contribuir na reestruturação
das universidades nos anos 2000. 

9 Instituições Federais de Ensino Superior.
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[...] as pautas reformistas em prol de melhorias das instalações físicas das univer-
sidades e aumento das contratações de professores (para suprir a expansão das
vagas propostas pelos programas do chamado processo de “democratização do
ensino superior”, como o REUNI) somaram-se a agendas políticas defendidas
em significativas mobilizações estudantis [...] (NASCIMENTO, 2014, p. 92).

Isso garantiu que reivindicações antigas como a melhoria das condições de vida dos
estudantes  também  tivesses  alterações  e  avanços,  mesmo  que  ainda  insuficientes  para
atender as necessidades básicas daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade
social.

Em pesquisa realizada pela Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (ANDIFES) em 2014, evidenciou-se com a expansão das vagas um
fenômeno de entrada massiva de estudantes oriundos da classe trabalhadora.

Segundo dados da pesquisa, dois terços do quadro de alunos, ou seja, 66,19%
têm origem em famílias com renda média de 1,5 salário mínimo, o que caracteri-
za uma alteração radical no perfil dos estudantes. Se consideradas apenas as regi-
ões Norte e Nordeste, o percentual de estudantes com perfil Plano Nacional de
Assistência Estudantil  (PNAES) atinge 76,09% e 76,66%, respectivamente. À
época da primeira pesquisa, o total de estudantes com até 1,5 salário mínimo era
de 44%, o que significa em um aumento de 50% de estudantes com perfil PNA-
ES [...] no quesito cor e raça, o relatório evidencia o impacto que a adoção de
ações afirmativas, por meio da reserva de vagas, tiveram dentro das universida-
des federais. O destaque é o percentual de 47,57% de autodeclarados pretos e
pardos, que mostra que a Lei das Cotas, sancionada em 2012, cumpre bem o seu
objetivo. Em 1997, apenas 2,2% de pardos e 1,8% de negros, entre 18 e 24 anos
cursavam ou tinham concluído um curso de graduação no Brasil. O baixo índice
indicava que algo precisava ser feito (ANDIFES, 2016, p. 01-02).

Já a pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudan-
tis (FONAPRACE) em 2018, apontou que o número de estudantes com perfil de atendi-
mento da assistência estudantil aumentou. Os estudantes de graduação com renda per capi-
ta mensal inferior a 1,5 salários mínimos nacional passaram para de 70,2%. No quesito cor
e raça, o percentual de pretos e pardos nas instituições supera os dados anteriores, apresen-
tando um total de 51,2% dos estudantes (39,2% pardos e 12% de pretos) (FONAPRACE,
2019).

Fruto das lutas do movimento negro e de outros movimentos sociais e com base
em acalorados debates no âmbito da sociedade civil, algumas iniciativas ligadas ao acesso as
universidades através do sistema de cotas são criadas no Brasil, a exemplo da UnB (Univer-
sidade de Brasília) e da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), no início dos anos
2000. Apesar dessas ações a Lei n. 12.711/2012 (Lei de Cotas) só foi aprovada em agosto
de 2012, como política pública de ação afirmativa na Educação Superior, após mais de uma
década de debate e com muitas controvérsias.

A este respeito, Guarniere e Melo Silva (2017, p. 184), afirmam que: 

Essa medida legal  e  obrigatória  determina que as  Universidades,  Institutos e
Centros Federais reservem 50% das suas vagas para estudantes oriundos de es-
cola pública. Dentre elas, haverá reserva de um percentual especial destinado a
estudantes negros (autoidentificados como de cor “parda” ou “preta”) e indíge-
nas. Tal percentual será definido pela presença dessas populações no território
da Instituição de Ensino Superior (IES), de acordo com o IBGE. As referidas
entidades deverão se adequar em um prazo de quatro anos a partir da aprovação
da nova lei.
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A política de cotas compõe o rol das ações afirmativas. Estas têm como escopo
reduzir e combater qualquer tipo de desigualdade social e discriminações sofridas por uma
parte significativa da população seja por questões étnicorraciais, gênero, orientação sexual,
deficiência e outras. As ações afirmativas adotadas pelas IFES são um marco e trouxeram
avanços inegáveis, ocasionando mudança na realidade de vida de muitas pessoas negras,
indígenas,  pobres,  deficientes,  pessoa  trans  e  outras,  que  foram  e  seguem  sendo
discriminadas ao longo da história e que até então tinham seu direito de acesso à educação
superior negado. 

Especificamente a Lei de Cotas tem também, gerado maior debate em torno das
questões ligadas a exclusão e preconceito na sociedade brasileira, além de ser uma represen-
tação das lutas de diversos movimentos sociais, em especial do Movimento Negro.

Hoje, a política de cotas está sendo ameaçada, particularmente em falas governa-
mentais como as do Presidente da República, de representantes do Ministério da Educação
(MEC) e do Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), que em 18 de junho 2020 assinou a solicitação ao então Ministro da Educação
Abraham Weintraub, para acabar com as cotas na pós-graduação. Felizmente, por pressão
de setores progressistas e de movimentos sociais o governo recuou.

Associado a estas ideias do governo federal, é necessário atentar que a Lei de Cotas
foi criada com limite temporal, ou seja, existe uma previsão legal de realização de avaliação
e revisão, para quando completar dez anos, como consta no artigo 7º da referida Lei:

No prazo de dez anos a contar da data de publicação desta Lei, será promovida
a revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superi-
or de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem
como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (BRASIL, 2012, s. p.).

O avanço do conservadorismo, associado ao ultra-neoliberalismo, implantados pelo
governo brasileiro se constitui como uma das maiores ameaças ao avanço da política de co-
tas no país. As perspectivas são temerosas, porém é fundamental avançar na luta para que
não se tenha mais retrocessos nas políticas sociais, em particular na política de cotas.

Nesse contexto, é importante frisar a necessidade de articular as ações da assistência
estudantil com os processos de ingresso dos estudantes cotistas bem como seu acompanha-
mento, garantindo a permanência e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação é um importante espaço de reflexão acerca das desigualdades sociais e
econômicas do país, sendo também uma relevante arena de disputas de classes. A escola,
como parte da sociedade política (Estado) é, neste sentido, um lugar privilegiado onde os
conflitos da sociedade civil são expostos. 

Pode-se afirmar, também, que a educação é um direito que deve contemplar as di-
mensões do acesso e da permanência dos estudantes nas diferentes instituições educacio-
nais, com destaque na democratização dessas dimensões.  

Ao compreender a educação como direito e a necessidade de se garantir o acesso e
a permanência dos estudantes nos estabelecimentos educacionais, é mister buscar um en-
tendimento crítico do sentido de assistência e de necessidades estudantis. Tomando-se por
base o marco legal (Decreto-Lei 7.234/2010), a assistência estudantil é transversal às políti -
cas sociais, exigindo para além de um auxílio financeiro, ações que abarquem as especifici-
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dades dos estudantes, contemplando as ações afirmativas, o acompanhamento pedagógico,
psicológico, social e promoção à saúde.

Ao que trata do serviço social o projeto ético-político, construído coletivamente, re-
monta às mudanças no interior da profissão. Iniciando em meados dos anos 1960 com o
Movimento de Reconceituação, passou nos anos 1980 pelo momento de ruptura com as
concepções conservadoras existentes na profissão, culminando na reconstrução do Código
de Ética Profissional em 1993. 

O PNAES regulamentado em 2010 ganhou importância sob o discurso da oportu-
nidade. Este é um programa que comporta ações focalizadas que podem responder à am-
pliação de acesso, mas a sua operacionalização ocorre longe da garantia efetiva a permanên-
cia dos estudantes nas instituições de ensino superior.

Os limites conjunturais à implementação das ações de Assistência Estudantil,  na
perspectiva do direito, reduzem as oportunidades de acesso universal aos serviços, progra-
mas e projetos, resultando em implicações para a democratização das condições de acesso e
permanência. 

Em 10 de agosto de 2020, o MEC, afirmou que planeja um corte de R$ 4,2 bilhões
no orçamento das despesas discricionárias,  ou seja,  aquelas não obrigatórias,  para 2021,
com redução de 18,2% em relação ao orçamento aprovado para 2020. Informam, ainda que
nas Universidades e nos Institutos Federais o corte será de 1 bilhão, não incluindo aí as
despesas obrigatórias como pagamento de pessoal. Ressalta-se que as despesas discricioná-
rias são aquelas que as Instituições de Ensino Superior efetuam os gastos com funciona-
mento, obras, contratação de serviços terceirizados (ai envolvendo segurança e pessoal de
limpeza) e despesas com assistência estudantil. 

Muitos serão os desafios!
A defesa do direito à educação e consequentemente à democratização do acesso e a

permanência dos estudantes denota uma relação com os princípios do projeto ético-políti -
co do Serviço Social, requerendo, por sua vez, a reafirmação e a materialização deste proje-
to profissional por parte dos assistentes sociais que estão direta ou indiretamente vincula -
dos ao processo de planejamento, operacionalização e avaliação da Assistência Estudantil.

Para além das análises socioeconômicas com a finalidade de inclusão dos estudantes
nos programas institucionais, os assistentes sociais elaboram documentos públicos (editais,
manuais, instruções, etc.); confeccionam relatórios sociais; realizam entrevistas e visitas do-
miciliares quando necessárias; desenvolvem um trabalho de acompanhamento social e aca-
dêmico por meio de ações multidisciplinares com a psicologia, pedagogia, profissionais de
saúde e demais servidores; fomentam e desenvolvem campanhas de prevenção e conscien-
tização sobre os variados temas (principalmente aqueles relacionados ao bem estar-estudan-
til), participam do planejamento e execução de programas e projetos bem como participam
como membros de comissões e/ou assessoria em colegiados institucionais e Centros Aca-
dêmicos, visando a defesa do direito do estudante e, consequentemente, a melhoria na qua-
lidade do ensino.

Não podemos esquecer, também, que o assistente social inserido na assistência es-
tudantil é um profissional importante na operacionalização da Lei de Cotas, contribuindo
no processo de divulgação das vagas e formas de acessar a política, no acompanhamento
dos ingressantes cotistas e no combate ao racismo institucional.

Atuar na assistência estudantil traz como desafios o (re) conhecimento das dinâmi-
cas institucionais e os sujeitos que a compõem, bem como as suas disputas políticas, articu-
lando com movimentos gerais da sociedade que lutam pela democracia na sociedade brasi-
leira. Assim, é fundamental perceber e resgatar os movimentos sociais, o movimento estu-
dantil, para combater a lógica estabelecida pelo grande capital da educação enquanto mer-
cadoria, em favor de uma educação autônoma, laica, pública, de qualidade e antirracista. 
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