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INTRODUÇÃO

Esta iniciação científica investigou alguns elementos que pudessem auxiliar na construção das
características da assistência estudantil no ensino superior público brasileiro após sua normatização com o Plano
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Como apoio referencial foram usados estudos que versam sobre o
histórico dessa política pública no país, análises das políticas voltadas à educação e dados sobre a assistência
estudantil, construídos principalmente pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e
Estudantis (FONAPRACE). Constatamos que nos últimos anos, em especial a partir de 2017, ocorreram cortes
significativos no Programa, ao mesmo tempo que aumentou a degradação das condições de vida da população
pobre e trabalhadora, fator que, por sua vez, enfatiza a necessidade de condições à permanência dos estudantes

METODOLOGIA:

A pesquisa se deu através do levantamento de estudos acadêmicos a respeito do PNAES, com busca nas
bases de dados Google Scholar, SciELO e CAPES, para ter uma base qualitativa da política. Os textos foram
selecionados seguindo o critério daqueles que abordavam o histórico, as relações da assistência estudantil no
âmbito das políticas públicas para o ensino superior federal, as concepções e a presença de atores que atuam ou
influenciam nas políticas nesse nível de ensino.

Em concomitância, foi realizada a leitura de relatórios e documentos sobre a assistência estudantil em
busca de dados quantitativos, tendo como principal fonte a V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e
Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES (2018), realizadas pelo FONAPRACE com o apoio da Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). O objetivo principal foi
selecionar dados que possibilitaram comparar o orçamento do PNAES com o número de estudantes de famílias
carentes nos anos de 2010, 2014 e 2018. No decorrer do caminho, através das indagações sobre as diferentes
concepções da assistência estudantil, também se optou por incluir no comparativo o conjunto dos estudantes
matriculados em cursos de graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), uma vez que a partir de
uma perspectiva de assistência estudantil quanto um direito à educação, o conjunto de estudantes devem ser
considerado. E, nesse caso, as matrículas em cursos de graduação das IFES foram encontradas no Censo da
Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
o que possibilitou fazer uma aproximação do número dos estudantes considerados de famílias carentes, uma vez
que na última pesquisa realizada pelo FONAPRACE não há registro de números absolutos.

A base teórica construiu-se a partir de Braga e Prá (2021), que, considerando as três fases da assistência
estudantil propostas por Kowalski (2012), buscam desenvolver sobre a possibilidade de uma quarta fase que se
anunciou com a mudança conjuntural do Brasil a partir de 2016, mudança que conflui com um processo de
(des)caminho da política de assistência estudantil no ensino superior brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
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A discussão sobre o momento educacional no qual o PNAES foi aprovado, no então governo Lula da
Silva (2003-2010), é um fator importante para a análise da efetividade de política pública que tem, ou deveria ter,
como princípio a permanência dos estudantes. Por isso, consideramos a política de assistência estudantil a partir
de pesquisas que refletem não apenas a aparência dessa política pública, como pela redação do Decreto 7.234, de
19 de junho de 2010, mas como um todo complexo que diz respeito às concepções, aos projetos educacionais, às
necessidades impostas em cada momento, a estrutura das IFES e como a política é implementada nas instituições.
Dessa forma, a análise é construída não somente pela quantidade, muitas vezes expressa pelo orçamento, ou em
menor medida, pelo número de estudantes atendidos, mas investigando sobre quais parâmetros de qualidade ela se
efetivou e se estabelece hoje nas IFES.

A partir dessa discussão, mostrou-se que, se é concreto que durante os anos de 2008 a 2016 ocorreram
aumentos significativos no orçamento para o PNAES, que, segundo dados da pesquisa de Silva e Costa (2018), foi
de R$ 125.300.000,00 para R$ 1.030.037.000,00, no período indicado, sem apresentar anualmente um orçamento
menor que do ano anterior, também é verdade que houve queda na variação dos aumentos, tendo o próprio ano de
2016 tido o menor variação desde sua criação, como mostra a tabela 1.

Ainda, quando comparado o orçamento, as matrículas em cursos de graduação nas instituições federais e
graduandos (as) de famílias carentes economicamente, apresentados na tabela 2, é possível obter números
aproximados da divisão dos recursos por estudantes que apresentam, em ambas as divisões, durante os 3 anos
comparados, um orçamento por aluno crescente. No entanto, quando considerado o orçamento em relação à
estruturas das instituições, que serão apresentados no relatório final da pesquisa, apoiada pela II Pesquisa Nacional
do Perfil das Instituições Federais do Ensino Superior para a Assistência Estudantil — um mapeamento de
capacidades e instrumentos, promovida pelo FONAPRACE e realizada durante o ano de 2015, no quesito
moradia, verificou-se que há um déficit em moradias próprias das instituições, que acabam ofertando moradias
alugadas pela instituição ou oferecendo auxílios aos estudantes. Enquanto, no quesito alimentação, existe uma
maior cobertura de restaurantes universitários, embora não em todos os campus, mas há o predomínio da relação
com as empresas na gestão dos restaurantes e na terceirização dos funcionários. Em síntese, é possível indicar uma
forte relação de moradia e alimentação como serviços prestados, diretamente aos estudantes ou para as
instituições, marcando uma assistência estudantil com características mercantis.

Tabela 1

Ano Recursos PNAES Δ%

2008 R$ 125.300.000,00 -

2009 R$ 203.000.000,00 62,01

2010 R$ 304.000.000,00 49,75

2011 R$ 395.189.588,00 29,99

2012 R$ 503.843.628,00 27,49

2013 R$ 603.787.226,00 19,83

2014 R$ 742.720.249,00 23,01

2015 R$ 895.026.718,00 20,5

2016 R$ 1.030.037.000,00 15,08

2017 R$ 987.484.620,00 -4,14

2018 R$ 957.178.952,00 -3,07

Fonte: SILVA;COSTA, 2018.
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Tabela 2

Comparação orçamento PNAES, matrículas em cursos de graduação nas IFES e graduandos (as) de famílias
carentes economicamente

Ano

Recursos
PNAES
(R$) (A)

Matrículas em cursos de graduação
presenciais nas Instituições Federais

(Universidades, Centros
universitários, Faculdades, IF e

CEFET) (B)

Número aproximado
de graduandos (as)

de famílias carentes*
economicamente das

IFES** (C) A/B
Δ%
A/B A/C

Δ%
A/C

2010 304.000.000 833.934 364.429
R$

364,53 -
R$

834,18 -

2014 742.720.249 1.083.586 717.333
R$

685,42 88,02
R$

1.035,39 24,12

2018 957.178.952 1.231.909 864.800
R$

776,98 13,35
R$

1.106,82 6,89

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES (2018) e Censo da
Educação Superior - INEP.
* Optou-se por usar o termo "famílias carentes" pois as pesquisas do FONAPRACE utilizaram metodologias diferentes para
a classificação econômica. Nos anos de 1996, 2003 e 2010 utilizou-se a divisão por classes, sendo os dados desses anos
correspondentes aos estudantes oriunda de famílias das classes C, D e E. Já em 2014 e 2018 foi utilizado o critério da renda
familiar mensal per capita, sendo que os dados desses anos correspondem aos estudantes com renda familiar per capita de
até um salário mínimo e meio.
** A sigla IFES, na pesquisa do FONAPRACE, se refere ao conjunto das 63 universidades federais existentes até fevereiro
de 2018 e aos Cefets MG e RJ.

CONCLUSÕES

Esse estudo inferiu que a quarta fase da assistência estudantil pode ser demarcada pela “permanência e
intensificação da lógica mercadológica imposta ao processo histórico de formalização da assistência estudantil”
(BRA; PRÁ, 2021, p.14). Pois, se por um lado ocorreram avanços pela normatização e a mínima garantia de
recursos, por outro lado, havia contradições no projeto educacional anterior, intensificadas pela conjuntura política
atual, com

os rebatimentos na condição de vida dos estudantes e de suas famílias devido aos cortes
orçamentários na educação pública, às contrarreformas administrativas do Estado e à limitação de
gastos públicos intencionados pelo governo federal desde o mandato do Michel Temer
(2016-2018) e intensificados pelo governo de Jair Bolsonaro iniciado em 2019 (BRA; PRÁ, 2021,
p.14).

Deste modo, reafirma-se que o direito à educação não pode se restringir ao acesso, como se indica no
discurso até 2016 de democratização do ensino superior através das políticas públicas do período (REUNI, FIES,
PROUNI E SISU). E que, sem a garantia de permanência e de apropriação e produção do conhecimento pelo
estudante, o acesso pode se tornar uma mera retórica de inclusão sem a afetividade do usufruto pleno do direito à
educação. No sentido mais qualitativo, não se pode descartar uma assistência estudantil que pode ter se delineado
de maneira limitada mesmo antes dos cortes, uma vez que o valor por aluno é muito ínfimo frente a necessária
estruturação da assistência estudantil nas IFES (criação de restaurantes e moradias, por exemplo), além de todas as
ações referidas no decreto (moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura,
esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação).

Se na lógica de uma educação para o capital, esta precisa ser rentável, ela não se encaminha para a
construção de uma permanência estudantil integral, na qual os benefícios da assistência estudantil sejam repartidos
de forma proporcional às necessidades de cada um e sem a precarização do trabalho nas áreas de assistência. O
que para o governo é mais um gasto, para as empresas é possibilidade de investimento e lucro, para nós deve ser
um direito. Defender a assistência estudantil enquanto um direito à educação significa superar o quesito de
assistência mínima social, expressa em ações focalizadas, de recorte econômico e mercantis, características
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importante das políticas neoliberais; para lutar que ela se desenvolva como um programa pautado na
universalidade, gratuidade e qualidade relacionado aos diversos campos da educação com ênfase na formação
social, física e intelectual.
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