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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a configuração da Assistência 
Estudantil na Universidade Federal de Mato Grosso do SUL (UFMS) após a implantação do 
Plano Nacional de Assistência Estudantil. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 
exploratória que, por meio de análise documental teve como fontes os atos normativos e 
administrativos da UFMS e entrevista coletiva com as assistentes sociais responsáveis pela 
assistência estudantil naquela IFES no período compreendido entre 2000 a 2014. Como 
principais resultados identificou-se que a Assistência Estudantil da UFMS ganhou visibilidade 
institucional a partir do Pnaes, no entanto, suas ações tem sido desenvolvidas, prioritariamente, 
por meio de bolsas ou auxílios financeiros com exigência de contrapartidas e de forma 
focalizada, o que tem penalizado e diferenciado os alunos pobres concorrendo para a 
construção de uma universidade dualizada.  
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Abstract: This research aims to analyze the configuration of the Student Assistance at the 
Federal University of Mato Grosso do SUL (UFMS) after the implementation of the National 
Student Assistance Plan. This is an exploratory qualitative research through document analysis 
had as power supplies, regulatory and administrative acts of UFMS and press conference with 
the social workers responsible for student assistance that IFES during the period from 2000 to 
2014. The main results identified that the PNAES UFMS the Student assistance in institutional 
visibility, however, their actions have been developed primarily through scholarships or financial 
aid with requirement for compensatory and focused manner, which has penalized and 
differentiated the poor students competing for the construction of a dualized university 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Assistência Estudantil inicia sua fase expansionista como política pública no 

Brasil a partir da aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil em 2007 e da 

institucionalização do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) pelo Decreto nº 

7.234, em 2010 (BRASIL, 2010). Esse processo se deu no âmbito da reforma do ensino 

superior no Brasil, cuja a institucionalização do Reuni - Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais implantado em 2006, que tem como 

diretrizes a expansão das vagas e a contensão da evasão, é um de seus principais 

documentos norteadores. 

A implantação do Pnaes pela UFMS em 2008 fomentou a reestruturação das ações 

de assistencia estudantil no âmbito da instituição. Isso significou a alocação de recursos 

financeiros específicos para a área, a ampliação das ações e do número de alunos atendidos 

e, a contração de profissionais.  

A regulamentação da Assistência Estudantil enquanto uma política pública e, 

consequentemente, garantindo repasse financeiro para as IFES investirem exclusivamente na 

área pode ser apontado como um dos aspectos positivos de sua regulamentação. Porém, a 

forma como este investimento vem sendo realizado no ambito das IFES, sobressaindo ações 

que estimulam o individualismo e a cobrança por cumprimento de metas, não atendem a 

essência das reivindicações de Assistência Estudantil defendida historicamente pelos 

estudantes. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar aspectos da configuração da 

Assistência Estudantil na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) após a 

implantação do Programa Nacional de Assisência Estudantil (Pnaes) em 2008, com base nos 

resultados da pesquisa de mestrado. Inicialmente, serão apresentadas o contexto que 

circunscreveu a regulamentação do Programa Nacional de Assistência Estudantil e, a partir 

disso, apresentar algumas análises sobre a configuração da Assistência Estudantil na UFMS 

após 2008. 

 

2. A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CONTEXTO DA CONTRAREFORMA DO ESTADO 
BRASILEIRO 

 

A Assistência Estudantil até a década de 2000 foi desenvolvida nas universidades 

públicas brasileiras de forma pontual e residual, dependente do interesse da direção da gestão 

de cada universidade. A partir de 2000, esta temática passa a integrar a agenda das políticas 

educacionais brasileiras, como um dos componentes do processo de democratização da 
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educação superior em curso e ao mesmo tempo, como um importante mecanismo de controle 

das taxas de retenção e evasão do ensino superior.  

Do ponto de vista da trajetória histórica da Assistência Estudantil até a sua 

formalização enquanto política pública, por meio do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (Pnaes), Kowalski (2012) afirma que a Assistência Estudantil pode ser analisada em 

três fases distintas.  A primeira compreende um longo período, que vai desde a criação da 

primeira universidade até o período de democratização política do país. No bojo do 

desenvolvimento do capitalismo monopolista, este período foi marcado por número restrito de 

instituições de ensino superior no país, configurando o acesso à educação superior como um 

“intocável privilégio social” (Fernandes, 1975). Assim, “a primeira fase se caracteriza pela 

Assistência Estudantil restrita ao atendimento dos alunos de classe média, os quais tinham 

acesso ao ensino superior da época e cuja formação era destinada ao trabalho para o Estado”. 

(KOWALSKI, 2012, p. 101).  

A segunda fase é delimitada por Kowalski (2012) pelo período entre a instituição do 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace) em 1987 

até a promulgação do Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) em 2004. Para a autora, nesta segunda fase houve “um 

espaço propício para uma série de debates e projetos de leis que resultaram em uma nova 

configuração da PAE [Política de Assistência Estudantil] nas universidades brasileiras” 

(KOWALSKI, 2012, p. 101). 

Este cenário, que vai resultar na aprovação do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil em 2010, é marcado pela eleição de governos ditos progressistas e pela definição 

de novas estratégias para reorganizar a dinâmica de acumulação do capital nas condições de 

crise estrutural.  Neste sentido, os projetos políticos das classes dominantes foram redefinidos 

a partir da incorporação do ideário social-liberal, denominado por alguns autores como 

neodesenvolvimentista1. Ganhando destaque a partir do Governo Lula (2003-2010), 

principalmente após seu segundo mandato (2007-2010), o debate sobre o desenvolvimento 

social emerge sob novas bases, para obter o consenso da classe trabalhadora em torno das 

reestruturações econômicas em curso.  

Diante desta conjuntura econômica, a política de educação superior adquire posição 

estratégica no sentido de fortalecer a soberania nacional (soberania econômica no quadro da 

                                                 
1
  O neodesenvolvimentismo é justificado pelos seus defensores pela modesta retomada do crescimento econômico 

após quase três décadas de estagnação, pela lenta recuperação do poder aquisitivo do salário após décadas de 
arrocho, pela ligeira melhoria na distribuição pessoal da renda, pelo aumento do consumo financiado pelo 
endividamento das famílias e a aparente resiliência do Brasil perante a crise econômica mundial davam a indicação 
de que o país estaria vivendo um ciclo de desenvolvimento.  Para Sampaio Jr. (2012, p. 679),” por meio da terceira 
via, o desafio do neodesenvolvimentismo era o de conciliar os aspectos positivos do neoliberalismo — compromisso 
incondicional com a estabilidade da moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de 
qualquer tipo de discriminação contra o capital internacional — com os aspectos positivos do velho 
desenvolvimentismo — comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, papel regulador do 
Estado, sensibilidade social”. 
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competição global), combater às desigualdades regionais, articulá-la às necessidades do 

empresariado industrial nacional, por meio da interiorização, capacitação de mão-de-obra e 

fomento ao desenvolvimento tecnológico e, buscando a inclusão social (MACHADO, 2013). 

Para o alcance de tais metas, a reconfiguração do papel Estado como normatizador e 

regulador no âmbito da política de educação superior pública e privada é de grande 

importância para garantir a eficiência do estado neodesenolvimentista. Sob esta direção, uma 

série de legislações e projetos foram propostos formatando a contrareforma da educação 

superior em curso, que sob o pacto neodesenvolvimentista2, tal projeto de contrareforma passa 

a ser escamoteada pelo fetiche da democratização3 da educação superior.  

Sob a legitimidade garantida pelo discurso oficial da democratização da educação 

superior, podemos destacar o Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), como o principal documento que reflete a proposta de 

contrareforma em curso e que marca a reconfiguração do papel da Assistência Estudantil como 

mecanismo de controle da retenção e evasão. Essa reconfiguração fica clara quando a 

“ampliação de políticas de inclusão e Assistência Estudantil” é colocada como uma das 

diretrizes do Reuni para atingir a “meta global a elevação gradual da taxa de conclusão média 

dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de 

graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos” (BRASIL, 

2007), numa perspectiva de tornar a educação superior mais eficiente.   

Além do Reuni, outros programas compõem a reforma da educação superior pela sua 

democratização, como é o caso dos programas de expansão da educação superior, dos 

programas de acesso como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) ENEM/ Sisu e dos programas de permanência, como Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Pnaes. É 

importante destacar que todos eles são realizados em conformidade com as orientações das 

organizações internacionais e outros mecanismos multilaterais, principalmente as do Banco 

                                                 
2
 O Pacto Neodesenvolvimentista “pressupõe a construção de um acordo nacional dirigido pelo segmento dos 

empresários industriais nacionais e firmado entre os diferentes segmentos de classe no país. Enquanto proposta 
político-econômica, o Novo Desenvolvimentismo apresenta um receituário que engloba, por um lado, um conjunto de 
recomendações micro e macroeconômicas e, por outro, uma estratégia ideopolítica assentada em concepções 
relativas ao mercado, Estado, sociedade civil, classes, globalização, entre outros conceitos que lhe dão sustentação 
teórica e política e que evidenciam a existência de uma nova ofensiva burguesa no Brasil, agora alicerçada em outro 
bloco que disputa a direção da sociedade brasileira do século XXI” (Pfeifer, 2013, p. 11). 
3
  Para Lima (2005) o discurso da “ampliação dos direitos”, da “democratização do acesso à educação de nível 

superior” circunscreve o processo de contrareforma da educação superior em curso, a qual é um desdobramento da 
contrareforma do Estado brasileiro (BERING, 2008). A contrareforma da educação superior é marcada pela sua 
identificação como uma área não prioritária para de investimentos públicos e pela abertura dessa área para 
investimento privado passando a compreendê-la como um negócio de alta rentabilidade econômica, e corroborando 
para o seu processo de mercantilização. Dentre outras características, é marcada ainda pelas parcerias público-
privadas, pelo financiamento indireto das universidades privadas (Prouni e Fies), e pela imposição de critérios 
mercadológicos as IFES tais como: excelência, eficiência, gestão por objetivos, clientes e usuários, 
empreendedorismo, produtividade, profissionalização por competências etc. (LEHER, 2004). Assim, o discurso de 
democratização da educação superior escamoteia o processo de mercantilizarão da educação, do aligeiramento da 
formação (pela EAD, por exemplo), descaracteriza o direito a educação superior associando-o a um direito de 

consumo, dentre outras situações relacionadas a contrareforma em curso.  
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Mundial e que, aparentemente, atendem também as requisições dos movimentos sociais 

ligados à educação.  

Nesse cenário, destaca-se o protagonismo do Fonaprace como condutor da 

conformação atual da Assistência Estudantil, adequando o entendimento de Assistência 

Estudantil defendido historicamente pelos estudantes em uma proposta colaboracionista com 

as políticas de contrareforma da educação em curso. 

O amadurecimento da temática da Assistência Estudantil ocorreu no período 

correspondente ao do governo ditatorial-militar (1964-1985). Durante as décadas de 1960, a 

pauta da Assistência Estudantil ganha maior visibilidade no bojo do “Movimento de Reforma 

Universitária” (FERNANDES, 1975) encabeçado pela comunidade acadêmica, no interior do 

qual a UNE desempenhou importante papel.  

Norteados pela compreensão de democratização da educação superior como o 

processo pelo qual o “privilégio social da educação” (FERNANDES, 1975) deveria ser rompido, 

não só por meio da abertura da educação superior para os trabalhadores, mas também pela 

superação da ordem econômica vigente, as propostas do movimento estudantil para a 

Assistência Estudantil no “Movimento de Reforma Universitária” tiveram duas direções: a com 

viés modernizante cujas propostas estiveram muito próximas às apresentadas pelos militares; e 

a outra, de cunho mais radical, apresentava a Assistência Estudantil com um caráter mais 

abrangente, em defesa dos espaços coletivos e apresentava a perspectiva de atender todos os 

alunos, não só os alunos mais empobrecidos. 

Daí em diante, estas proposições estiveram presentes na pauta do movimento 

estudantil, do Fonaprace, nos primeiros anos após a sua criação, e de outros atores como o 

Movimento da Casa de Estudantes, ganhando relevância na década de 1980. Porém, a partir 

dos anos 2000, a sistematização das propostas de Assistência Estudantil passa a ser realizada 

hegemonicamente pelo Fonaprace4, passando a conformar as ações de Assistência Estudantil 

estruturadas pelas IFES. (NASCIMENTO, 2013).  

O protagonismo do Fonaprace diante desta conjuntura culminou com a apresentação 

em 2007 do Plano Nacional de Assistência Estudantil ao Ministério da Educação (MEC) 

(FONAPRACE, 2007), o qual foi transformado e resumido na Portaria Normativa nº 39, de 12 

de dezembro de 2007 pelo MEC.   

Para Kowalski (2012), a terceira fase da trajetória da Assistência Estudantil, iniciada 

pelo Reuni e em vigência, é diferenciada das demais pela existência do Pnaes. Para a autora, 

                                                 
4
 Nascimento (2013, p. 31), ao utilizar-se do arsenal categórico gramsciano, compreende o Fonaprace, “enquanto 

organismo situado no plano da superestrutura, e, portanto, espaço de disputa de diferentes interesses”, por ter sido 
construído na década de 1980 como resultado das mobilizações da comunidade acadêmica – os dirigentes das 
Instituições de Ensino Superior/IFES, técnico-administrativos, movimentos da educação e estudantes. Assim, para a 
autora, “enquanto “aparelho privado de hegemonia”, o Fonaprace é responsável por disseminar determinadas 
ideologias, normas e valores que conformam as ações da Assistência Estudantil estruturadas pelas IFES”. 
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a existência do Pnaes como normativa que assegura a realização das ações de Assistência 

Estudantil nas IFES, e o protagonismo do Fonaprace para garantia de recursos financeiros 

para a Assistência Estudantil, tem propiciado que ela se torne mais visível dentro das IFES e 

passível de cobrança sob a responsabilidade do Estado”. (KOWALSKI, 2012, p. 102). É neste 

contexto, que a Assistência Estudantil passa a ser reconfigurada no ambito da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul. 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL APÓS A IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

A partir de 2008 a pesquisa apontou que as ações de Assistência Estudantil 

começaram a ser desenhadas na UFMS utilizando como referência as diretrizes estabelecidas 

pelo Pnaes, as quais passaram a constar nos documentos institucionais. Até nesse ano, não 

havia uma definição clara de Assistência Estudantil nos documentos analisados e o que ficou 

evidente foi que todas as ações compreendidas como benefícios aos estudantes, incluídas 

nesta compreensão o estágio não obrigatório, o intercâmbio e as ações de Assistência 

Estudantil no período, eram executadas pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE), 

vinculada a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (Preae). O que 

preponderava eram as ações de extensão, pois a Assistência Estudantil tinha pouca 

visibilidade. 

Do ponto de vista da utilização dos recursos financeiros identificamos a priorização 

em sua utilização no pagamento de bolsas, o que ocorreu devido a alguns fatores. Primeiro,  a 

UFMS historicamente não ofereceu ações de Assistência Estudantil por meio de espaços 

coletivos (restaurantes e moradias estudantis, por exemplo) e teve as bolsas (como o caso da 

Bolsa Trabalho ou estágios) como principais meios de oferta destas ações. As bolsas, que era 

uma prática histórica de oferta da Assistência Estudantil na UFMS, continuou sendo a principal 

forma de oferta destas ações mesmo com os recursos financeiros proporcionados pelo Pnaes. 

Esta relação fica comprovada quando são analisados os documentos de 

planejamento da Universidade, como o PDI 2005-2009 e 2010-2014 e a proposta de adesão ao 

Reuni. Nestes documentos, apenas o primeiro PDI 2005-2009 aparece como proposta 

“regularizar e revitalizar a Moradia Estudantil em todos os campus da UFMS”. Nos demais 

documentos, as ações previstas são apenas as bolsas. 

Um outro fator que favoreceu a opção pela oferta de bolsas foi a estrutura física e 

de recursos humanos disponíveis. A UFMS dispunha de poucos profissionais e por ser uma 

universidade multicampi, uma das formas mais ágeis de utilizar o montante de dinheiro do 
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Pnaes era por meio da oferta de bolsas. Isso porque a construção de espaços como moradias 

e restaurantes demandam tempo para seu planejamento e construção, perdurando, muitas 

vezes, mais de um ano. Os recursos do Pnaes devem ser utilizados no ano em vigência e, 

caso houver a sobra destes recursos, é necessário devolvê-los para o MEC. 

A partir de 2008, as ações desenvolvidas por meio de bolsas (ou repasse 

financeiro) como a Bolsa Permanência e Auxílio Alimentação passam a ser os protagonistas da 

Assistência Estudantil na UFMS, utilizando mais de 80% do total dos recursos financeiros 

destinados à área. Essa escolha da UFMS em desenvolver a Assistência Estudantil por meio 

de bolsas pode estar desencadeando uma forma de promovê-la que fortalece o individualismo, 

que penaliza seus usuários aos responsabiliza-los exclusivamente pelo seu sucesso escolar e 

ainda, que a faz ser compreendida de forma fragmentada. 

Esta última característica, assim como o reforço do individualismo, foram 

denotações das ações desenvolvidas apontadas no estudo realizado por Souza (2013)5. Na 

pesquisa de Souza (2013) as respostas dos acadêmicos sobre “para que serve a política de 

Assistência Estudantil?” reforçaram a visão individualizada sobre a função da política em 

análise. Os acadêmicos percebem a Assistência Estudantil por aquilo que recebem e não a 

veem como um meio para atingir os atuais objetivos das políticas para a educação superior. 

Aliás, eles não relacionam a Assistência Estudantil com as políticas educacionais. 

Outro elemento que aparece no discurso dos alunos na pesquisa dessa mesma 

autora é a identificação das ações de Assistência Estudantil (cuja principal é a bolsa 

permanência) como insuficientes para manutenção deles. Esta problemática trazida pelos 

acadêmicos remete à reflexão sobre os limites das ações de Assistência Estudantil e sua 

relação com as demais políticas públicas. 

A universidade compõe o todo social e por isso não está isolada das manifestações 

da questão social. Grande parte dos acadêmicos, filhos de trabalhadores, traz consigo a 

diversidade de formas que representam as atuais condições do mundo do trabalho: 

subemprego, desemprego, informalidade, trabalhos precários, baixos salários. Refletem 

também a sua dependência de políticas sociais públicas de saúde, educação, renda, entre 

outros. As políticas de Assistência Estudantil não são capazes de resolver todos os problemas 

sociais de seus acadêmicos, mas oferecer condições mínimas para o desenvolvimento de suas 

atividades na universidade. 

                                                 
5
 Souza (2013) teve como objetivo em sua dissertação de mestrado em psicologia analisar se a 

participação no Programa de Apoio ao Estudante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é fator 
de desenvolvimento da consciência dos acadêmicos, utilizando como base teórica de análise os 
pressupostos da Teoria Psicológica Sócio-Histórica. Considerando a relevância da pesquisa e por ter 
sido realizada recentemente, parte dos resultados será destacada nesta pesquisa, pois representam  a 
compreensão dos alunos sobre o processo de construção da política de Assistência Estudantil na UFMS. 



 

8 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Outra característica identificada nas principais ações de Assistência Estudantil é a 

descontinuidade.  Entre os anos pesquisados (2000-2014) observou-se que anualmente havia 

a alteração dos regulamentos, principalmente mudanças dos processos seletivos. Estas 

mudanças exigiam que os acadêmicos participassem todos os anos dos processos de seleção, 

gerando insegurança quanto a possibilidade de sua não participação das ações no ano 

seguinte. Essa situação também foi apontada pelos acadêmicos no estudo de Souza (2013). 

Embora os alunos tenham demonstrado sentir-se aliviados pelo recebimento da bolsa, 

afirmaram que voltavam a se preocupar no período das férias, pois os pagamentos das bolsas 

eram suspensos.  

A falta de pagamento das bolsas no período de férias, a qual perdura até 2014, é 

justificada pelo recebimento dos recursos do MEC a partir do mês de fevereiro. Devido aos 

processos seletivos anuais e o tempo que estes processos demoram para se concluir (no 

mínimo dois meses), o pagamento das bolsas iniciava somente a partir de março. 

Esta lógica do processo de oferta das bolsas parece estar mais preocupada em 

atingir as metas quantitativas de atendimento de acadêmicos propostas no PDI e utilizar os 

recursos do Pnaes, do que propriamente atender o objetivo o qual se propõe, o de garantir a 

permanência do acadêmico que não possui condições econômicas suficientes para sua 

manutenção na universidade. A descontinuidade do acadêmico na ação não permitia nem 

avaliar a sua permanência na universidade, já que a variação dos alunos beneficiários era alta. 

Outro elemento característico das ações de Assistência Estudantil da UFMS é a 

exigência da realização de 12 (doze) horas semanais para recebimento da bolsa. A 

participação dos acadêmicos de 12 (doze) horas semanais em atividade de ensino, pesquisa e 

extensão, denominada por muitos como contrapartida, é compreendida como um benefício 

para o aluno, pois, segundo seus defensores, possibilita o seu envolvimento com outras 

atividades universitárias, não só o ensino.  Por meio desta participação obrigatória, o 

acadêmico tem acesso à pesquisa e extensão e, a partir desta experiência, poderia migrar para 

outras bolsas, como de pesquisa, por exemplo. Neste caso, a exigência da contrapartida 

consiste no reconhecimento de que esta condição de participação em ações de ensino, 

pesquisa e extensão pode representar uma oportunidade para ampliar o acesso à pesquisa e 

extensão, na lógica de aproveitar integralmente as oportunidades oferecidas pela universidade.  

Esta perspectiva tem por trás a cobrança por produtividade que ronda as IFES 

atualmente. Os alunos produzindo colabora com a produtividade de seus tutores.   

Além disso, a ideia de que por meio da contrapartida os acadêmicos migram da 

bolsa permanência para as bolsas de pesquisa e extensão, está relacionada também ao 

cumprimento de metas. Alunos migrando da bolsa permanência para outras bolsas significa a 

abertura de mais vagas nas ações de Assistencia Estudantil para atender outros alunos, 

alcançando melhores resultados no número de atendimento. Por outro lado, há controvérsia 
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nesta concepção, pois à medida que o direito de acesso é condicionado ao cumprimento de 

obrigatoriedades, os princípios de cidadania podem estar ameaçados.  

Um dos problemas da lógica de contrapartida adotada é a sua obrigatoriedade 

como requisito para o pagamento da bolsa.  Primeiro porque ela vai de encontro com um dos 

princípios da “política de Assistência Estudantil” constante no PDI realinhado (em vigor) o qual 

afirma: “liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber”. (UFMS, 2010, p. 58). Nota-se aqui uma contradição: se a sentença acima é 

um dos princípios que norteiam as ações de Assistência Estudantil, qual é a liberdade do 

acadêmico diante da obrigação em realizar 12 (doze) horas de atividade em ensino, pesquisa e 

extensão? Ele não tem escolha: precisa cumprir as 12 (doze) horas para garantir o recebimento 

do auxílio financeiro, podendo escolher apenas em qual projeto vai participar. Importante 

ressaltar, que muitas vezes, nem quanto ao projeto ele tem escolha, pois nem todos os 

professores se colocam a disposição para serem tutores, sobrando poucas opções para os 

acadêmicos. Diante da vulnerabilidade dos acadêmicos, o auxílio financeiro trona-se essencial, 

não sobrando outra opção a não ser se submeter à lógica da contrapartida. 

Os acadêmicos, para ter acesso à bolsa permanência, passam por um processo de 

seleção burocrático e criterioso, baseado em indicadores socioeconômicos. Assim, os alunos 

que preenchem os requisitos estabelecidos para o acesso, dentro do número de vagas 

disponibilizadas, são beneficiados pela ação. Isso porque a ação consiste em garantir que os 

alunos pobres permaneçam na universidade, prevenindo a retenção e/ou evasão de situações 

relacionadas às condições socioeconômicas. Neste caso, o objetivo da ação já estaria sendo 

cumprido exclusivamente pelo acesso ao auxílio financeiro, e neste caso, a contrapartida torna-

se um aspecto secundário. Verifica-se, então, a condicionalidade, a atividade meio, tornando-

se mais importante do que o objetivo da ação, que visa garantir, por meio do repasse 

financeiro, condições para que o acadêmico permaneça na universidade.  

A existência da contrapartida traz outras repercussões para a configuração da 

Assistência Estudantil da UFMS. Como apontado por Souza (2013), as ações de Assistência 

Estudantil ofertadas pela UFMS, “não igualam e ainda diferenciam” os acadêmicos. Esta 

constatação realizada pelos acadêmicos entrevistados por Souza (2013) é uma avaliação do 

cumprimento de um dos objetivos do Pnaes pela UFMS que propõe “minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior” 

(BRASIL, 2010).  

Essas diferenças ocorrem de diversas formas: a focalização das ações e a oferta 

de bolsas insuficientes para atender a demanda exigem processos seletivos rigorosos, com 

comprovações de documentação. Neste caso, ocorre a primeira diferenciação, que é a oferta 

de Assistência Estudantil por meio das bolsas apenas para quem mais precisa, os acadêmicos 

pobres. Assim, só é beneficiário de Assistência Estudantil e visto como tal, os acadêmicos mais 
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pobres, o que possibilita relacionar a assistência estudantil única e exclusiva para atender a 

pobreza.  

A segunda diferença ocorre em decorrencia da obrigatoriedade da contrapartida. O 

acadêmico pobre atendido pela assistência estudantil é obrigado a participar de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, diferente dos demais alunos que não são. Além disso, a 

contrapartida realizada pelos acadêmicos bolsistas inviabiliza a participação destes alunos 

como bolsistas em pesquisa e extensão, novamente ocorrendo em desvantagem,  já que a sua 

experiência nas ações de contrapartida não tem o mesmo reconhecimento em seu currículo.  

A terceira diferença ocorre quando há a cobrança pelo sucesso escolar dos 

acadêmicos dos bolsistas como outra condição para continuarem recebendo a bolsa. A mesma 

cobrança não ocorre para os demais alunos continuarem na universidade. Verifica-se, desta 

forma, a individualização da responsabilidade pelo rendimento acadêmico dos alunos pobres. 

A bolsa permanência com a cobrança de contrapartida impõe uma lógica de 

trabalho interno da equipe centrada na gestão das contrapartidas e voltada para o atendimento 

dos alunos bolsistas. No caso da UFMS, a maioria das demais ações propostas (IPEV, KIT, 

entre outros) se volta para o atendimento dos alunos atendidos pela bolsa permanência. 

Ademais, a equipe trabalha para acompanhar os alunos, receber os relatórios, gerir os conflitos 

entre tutores e alunos, dentre outros. Percebe-se desta forma, que a Assistência Estudantil 

torna-se exclusivamente para os alunos pobres. 

A atual lógica de desenvolvimento das ações de Assistência Estudantil pode estar 

conformando uma universidade dualizada do ponto de vista do atendimento aos seus alunos. 

Ou seja, os alunos pobres são triplamente penalizados e responsabilizados exclusivamente 

pelo rendimento acadêmico e tem atendimento diferenciado, enquanto os demais alunos a 

cobrança não ocorre.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória da pesquisa possibilitou perceber que a UFMS, entre 2000 a 2008, não 

oferecia ações de Assistência Estudantil expressivas. Neste período, suas ações foram 

marcadas pela invisibilidade, pontualidade, sucateamento dos espaços coletivos, marcas estas 

frutos do escasso recurso financeiro destinado pela instituição a esta área. Durante esta fase, a 

Universidade ainda sofria o impacto do sucateamento possibilitado pela política educacional 

promovida por FHC, cujas ações que mais sofreram tal impacto foram as atividades 

compreendidas como “meio”, tais como Assistência Estudantil, setor de limpeza, etc. Além 
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disso, a ausência de tradição da UFMS na oferta de Assistência Estudantil, contribuía para que 

a sensibilidade dos reitores tratasse esta área com menor importância6, e portanto, destinasse 

recursos financeiros irrisórios para a Assistência Estudantil. 

Com a aprovação do Pnaes em 2007 e o início do repasse financeiro para as 

Universidades utilizarem exclusivamente com ações de Assistência Estudantil em 2008, houve 

o remodelamento destas ações na UFMS. Este remodelamento ocorreu no âmbito da 

organização e proposição das ações, pelo repasse financeiro inédito, na contratação de novos 

profissionais e ampliação da estrutura física e organizacional. 

Constatou-se que o Pnaes para a UFMS deu um novo status a Assistência 

Estudantil, que deixou a invisibilidade e a subalternidade de antes, para o seu reconhecimento 

institucional. Porém o Pnaes e as características históricas das ações de Assistência Estudantil 

desenvolvidas pela UFMS formataram a atual configuração da Assistência Estudantil 

caracterizada pela focalização das ações, penalização dos acadêmicos pobres, 

descontinuidade, concorrendo para a dualização da universidade. 

 

REFERÊNCIAS  

BEHRING, Elaine R.  Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda de 
direitos. São Paulo: Cortez, 2003. 

BRASIL. Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007.Institui o Programa de Apoio à Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm>. Acesso em: 30 
ago. 2014. 2007. 

__________. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil- PNAES. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm>. Acesso em: 
17 mar. 2014.   

 
FERNANDES, Florestan. Universidade brasileira: reforma ou revolução? São Paulo: Alfa-
Omega, 1975. 
 
KOWALSKI, A. V. OS (des)caminhos da Assistência Estudantil e o desafio na garantia de 
direitos. 2012. 179f. Tese. (Doutorado em Serviço Social). Faculdade de Serviço Social 
PUCRS. Porto Alegre, 2012. 
 
LIMA, Kátia. Contra-reforma na Educação Superior: de FHC à Lula. São Paulo: Xamã, 2007. 
 
MACHADO, M.P. O pacto neodesenvolvimentista e as políticas de expansão da educação 
superior no Brasil de 2003 a 2013. 2013. 218f. Tese (Doutorado em Educação) – Setor de 
Educação da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2013. 

                                                 
6
 Neste período, a destinação de recursos para a Assistência  Estudantil era realizada pela própria 

universidade e dependia do interesse de seus gestores. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.096-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm


 

12 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

 
NASCIMENTO, Clara M. Assistência Estudantil e Contrarreforma universitária nos anos 
2000. 2013. 157f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social), Universidade Federal de 
Pernambuco, 2013. 
 
PFEIFER, Mariana. Bresser-Pereira e o pacto neodesenvolvimentista. Temporalis, ano 13, n. 
26, p. 11-36, jul./dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/6066/4946>. Acesso em: 16 fe. 2015 
 
SAMPAIO, H. Trajetória e tendências recentes do setor privado de Ensino Superior no Brasil. 
Revista CIDEPS, v. 3, n 9 (3), Jun. 2000. Disponível em: 
<http://www.ilea.ufrgs.br/cipedes/jun00/sampaio.html>. Acesso em: 25 jan. 2013. 
 
SOUZA, Ana Lúcia M. de.  Não igual e ainda diferencia: as implicações do programa de 
apoio ao estudante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na consciencia dos 
acadêmicos.  2014. 175f. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 2014. 
 

 
 

 


