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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo identificar, brevemente, o 
debate sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil 
no Brasil e na UNILAB, tendo como contraponto a atuação 
profissional de assistentes sociais na operacionalização 
dessa política. Para isso, também trabalhamos com a 
dimensão político-pedagógica da profissão de Serviço 
Social.  
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ABSTRACT 

This article aims to identify, briefly, the debate on the 
National Policy on Student Assistance in Brazil and 
UNILAB, with a counterpoint to the professional 
performance of social workers in the 
operationalization of this policy. For this, we also work 
with the political-pedagogical dimension of the Social 
Service profession. 
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INTRODUÇÃO 

              Este artigo é recorte de um trabalho desenvolvido na graduação, no curso de 

Serviço Social, que tem como objetivo traçar ainda que brevemente, o debate acerca da 

Política Nacional de Assistência Estudantil no Brasil, partindo de um estudo de caso na 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia afro-Brasileira (UNILAB) no 

Ceará. Nos interessa ainda, identificar a importância político-pedagógica da atuação 

profissional de assistentes sociais inseridos nesta política, como meio de viabilizar e 

orientar os/as estudantes estrangeiros/as/ africanos/as  e brasileiros/as acerca de seus 

direitos dentro da universidade, tendo em conta a UNILAB, enquanto universidade 

internacional num acordo de cooperação com os Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP). Neste sentido, o texto será construído com uma sessão sobre a 

Política de Assistência Estudantil no Brasil e na UNILAB e em seguida mostraremos, 

ainda que rapidamente, o que pode vir a ser a dimensão político pedagógica da 

profissão do Serviço Social na encruzilhada dos direitos de cidadania de estudantes 

africanos/as. 

Interiorização e Internacionalização da educação e o debate sobre a Política de 

Assistência Estudantil no Ensino Superior 

A compreensão da situação dos/as estudantes africanos/as brasileiros/as na 

Unilab passa pelo entendimento da política de interiorização e internacionalização do 

ensino superior, no Brasil, desde as reformas iniciadas pelo governo Lula, via REUNI.  

No governo Lula, período em que a expansão do ensino superior avançou ainda 

mais, a política de interiorização é parte da política da expansão do ensino superior no 

Brasil. Para atender a essa demanda, o Governo Lula criou o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI). Com o REUNI, o 

governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino 

superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a 

expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os 

efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos expressivos números da expansão, 

iniciada em 2003 e com previsão de conclusão até 2012 (BRASIL, 2010). O Programa 

fez algumas reformas nas universidades existentes, construiu as novas universidades 



 
 

em regiões que não tinha, e ampliou vagas para períodos noturnos para atender a 

camada de estudantes trabalhadores. 

Já a política da internacionalização, além de seguir a tendência mundial de se 

abrir vagas para estudantes não nacionais, o Brasil, no contexto do século XXI, criou a 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e a Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia afro-Brasileira (UNILAB) como projetos 

estratégicos para conseguir a sua hegemonia no Sul.  

Elisabeth Orletti (2014), em seu texto “A universidade pública brasileira”, entende 

que as políticas de reestruturação da educação superior no Brasil tiveram efeitos 

perversos para as universidades federais, em particular a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Para ela, as políticas neoliberais implantadas desde 

o governo Collor de Mello, aprofundadas nos últimos governos, não são inspiração 

exclusiva das burguesias nacionais, mas sim fruto da subordinação destas ao projeto 

burguês internacional para os países de capitalismo dependente que se acentuaram no 

governo Lula da Silva e Dilma Rousseff. Prossegue afirmando ainda, que essas 

reformas desencadearam problemas nas relações e condições de trabalho e 

desvalorizaram, ainda mais, a carreira docente com a perversa expansão implementada 

no Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).  

Os países centrais do capitalismo, para ela, interferem nas políticas 

educacionais dos países de capitalismo dependente para que as políticas de ciência e 

tecnologia não priorizem pesquisas com tecnologia própria. Essa subordinação ao que 

vem de fora interfere diretamente nos critérios de produção científica brasileira que vinha 

sendo privilegiados, até então, numa perspectiva efetiva de desenvolvimento autônomo 

das pesquisas científicas. No seu artigo, ela retraça, de uma forma crítica, como a 

inserção dependente e subordinada do Brasil à expansão capitalista vem redefinindo o 

papel da universidade brasileira, colocando-a subordinada às demandas do setor 

produtivo e fazendo-a “crescer para menos”. 

Os críticos radicais da política de expansão universitária, além do tema de 

precarização do trabalho docente, da má qualidade das infraestruturas universitárias, 

dos ambientes de trabalho de ensino que têm afetado tanto a qualidade de vida dos 



 
 

docentes, discentes e técnicos administrativos em educação, têm mostrado, também, 

seus impactos negativos nos processos de ensino e na política de assistência estudantil. 

No contexto de expansão do número de vagas e do aumento de oportunidades 

de ingresso no ensino superior público, o que passamos a ver é uma participação 

ampliada de jovens estudantes que antes não tinham possibilidade de acessar essa 

modalidade de ensino. Nessa perspectiva e a partir das ações do governo para viabilizar 

a inclusão social dessa parcela da população brasileira, surgiu a necessidade de 

articular propostas que buscassem atender as novas demandas postas, decorrente do 

acesso dessa população, até então, excluída. É dessa forma que a grande questão que 

se faz presente é a permanente diligência pela permanência dos estudantes nas 

universidades. 

Segundo Vasconcelos (2010), a Constituição Federal marca a história no âmbito 

dos direitos sociais no que se refere à nova concepção trazida em sua promulgação, 

que concebia a Assistência Social como política social e componente do tripé do 

Sistema de Seguridade Social no Brasil, juntando-se às políticas de previdência social 

e da saúde. Ainda segundo a autora, a nova concepção dada à assistência social 

contestava todo o contexto da população que se beneficiava dos serviços, no sentido 

de desconstruir as estigmatizações sofridas por essa população que antes era tida como 

marginal e carente.  

Essa nova concepção de assistência social buscava a não vitimização da 

população usuária dos serviços, de forma que contestava o sistema capitalista e a 

estrutura social em que esses indivíduos viviam, de maneira a demonstrar que as 

situações vividas por estas e que as levavam à vulnerabilidade social não poderiam 

mais serem vistas como pessoais ou individuais, como a perspectiva voluntarista 

desejava analisar. Tratava-se, portanto, de proporcionar a inclusão de todos os 

segmentos populacionais que viviam em situação de risco social e outras 

vulnerabilidades; dessa forma passava a atender não apenas a população vítima de 

extrema pobreza.   

Trazendo a educação como direito público e dever do Estado, toda a sociedade 

passa a ter o direito de acessá-la, ou seja, todas as classes sociais de todas as idades, 



 
 

livres de qualquer forma de discriminação terá a oportunidade de acessar a educação, 

e o Estado terá o dever de proporcionar condições para que toda essa população, até 

então excluída, não continuasse à margem desse direito.   

Para Nascimento (2013), a assistência estudantil está fortemente vinculada ao 

Movimento de Reforma Universitária que se deu na metade do século XX formado pelos 

estudantes, intelectuais e comunidade acadêmica que reivindicavam a democratização 

da universidade e da sociedade. Tinham como principal meta a democratização das 

condições de acesso e permanência dos estudantes nas universidades públicas, com 

base em ações de assistência estudantil.  

Ainda segundo a autora (2013), com recursos próprios, que muitas vezes eram 

provenientes de taxas de matrícula, as IFES começaram a estruturar programas de 

alimentação, bolsas e moradias universitárias e, nesse sentido, novas formas de 

organizações estudantis foram sendo criadas com intuito de lutar pela defesa das 

condições de acesso e permanência dos estudantes nas universidades com uma 

política de assistência estudantil que fosse, de fato, eficaz.  Foi nesse período de 

transição para a democracia brasileira que ocorreram os primeiros encontros a nível 

nacional dos Pró-Reitores das IFES, que deu origem ao Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE). 

O FONAPRACE, juntamente e com a ANDIFES, defendia a integração regional 

e nacional das instituições de ensino superior de forma a garantir a igualdade de 

oportunidades aos estudantes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

dialogando com a perspectiva dos direitos sociais, com a finalidade de proporcionar aos 

estudantes as condições necessárias para a permanência e conclusão dos cursos 

(FONAPRACE, 2012). 

Segundo o FONAPRACE (2000), a política de Assistência estudantil sofreu com 

o sucateamento das universidades de uma forma que afetou grande parte de todos os 

seus programas, como alimentação (restaurantes universitários) e moradia (casa de 

estudantes). Contudo, mesmo depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDBEN) e da Constituição Federal (CF) de 1988 terem considerado direito à 



 
 

permanência dos estudantes nas IFES, não havia a destinação de verbas para os 

setores responsáveis para a aplicação da política de assistência estudantil nas 

universidades. 

Foi a partir das diversas denúncias que existiram na época quanto à falta de 

assistência por parte das universidades, que o FONAPRACE fez parceria com os 

estudantes para pressionar o governo a implementar uma política efetiva garantisse a 

permanência dos estudantes nas universidades, uma política que pudesse assisti-los, 

garantindo os mecanismos necessários para a conclusão dos seus cursos. Foram várias 

as reuniões junto ao Ministério da Educação (MEC) onde a pauta que se fazia valer era 

a aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).  

O MEC passou a considerar a assistência estudantil como uma estratégia no 

combate às desigualdades sociais, compreendendo que a democratização das 

condições de acesso e permanência na universidade é um direito que devia ser levado 

a todos os brasileiros. Dessa forma, instituiu-se, por meio da Portaria Normativa nº 39, 

de 12 de dezembro de 2007, o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. 

Este foi um grande marco na história do FONAPRACE, uma conquista para a 

Assistência Estudantil nas duas décadas de existência do Fórum. (FONAPRACE, 2012).  

Assis (2013), buscando conceituar a expressão “Política de Assistência 

Estudantil’’, nos traz que a mesma se caracteriza como ação assistencial. Nesse 

sentido, busca atender as necessidades sociais básicas da população de forma que se 

insira no campo das políticas públicas de educação superior. A assistência estudantil é, 

então, uma política que busca responder as demandas dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica.  

Dessa forma, entendendo que as políticas públicas que seguem na área da 

educação superior estão fortemente ancoradas nas mudanças sociais que esse ensino 

sofre com as mudanças de governos e alinhamentos político-estratégicos, nos cabe 

salientar que a mudança governamental dos anos 2000 se traduz em maior legitimidade 

das ações assistenciais. Citamos duas dessas políticas públicas atuais na área da 

educação superior e alguns programas, como: Programa Universidade para Todos 



 
 

(PROUNI) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) que, apesar de fortemente criticado pelos movimentos 

estudantis, foi um marco com relação à expansão das universidades no país. Esses 

programas mudam os rumos da assistência.  

Nascimento (2013) em seu artigo “A Assistência Estudantil Consentida”, nos traz 

uma reflexão acerca dessas mudanças governamentais que incorporam em suas ações 

projetos neoliberais para tratar da educação superior no país. Reconhecendo que, 

apesar de programas como o REUNI que vincula a assistência estudantil como uma de 

suas principais diretrizes e o FONAPRACE que teve grande papel enquanto mediador 

e articulador na criação do PNAES terem sido extremamente importantes e eficientes 

em muitas ações, eles atendem à mesma agenda neoliberal que orienta as propostas 

do governo federal. No caso do REUNI, isso ocorre justamente porque a assistência 

estudantil passa pelo processo de institucionalização nas IFES, e esse processo segue 

a lógica governamental posta que se vincula aos interesses dominantes, onde as 

universidades perdem sua autonomia. No caso do PROUNI, predomina a lógica da 

mercantilização da educação superior, onde o Estado se exime de conceber a educação 

como um bem público disposto na constituição Federal e passa a celebrar parcerias 

com a iniciativa privada. (BRASIL, 2010). 

A categoria assistência estudantil consentida é trabalhada pela autora como uma 

forma de trazer a mudança que está a ocorrer no projeto de assistência estudantil, que 

foi historicamente construído pelas lutas dos movimentos sociais na educação, no 

contexto de contrarreforma universitária. Essa assistência estudantil se traduz num 

projeto que restringe ações, pois ele é definido dentro da agenda educacional dominante 

que defende, segundo Chauí (1999), uma universidade neoprofissional de modelo 

operacional que forma o sujeito tão somente para competição no mercado. 

Para Leite (2012), o redesenho do sistema educacional das universidades, os 

condicionam em grandes executores das exigências de mercado, transformando a 

universidade e o próprio ensino em mercadoria. Ao capturar as subjetividades dos 

sujeitos desde o momento de inserção na instituição de ensino, preparando-o apenas 

como trabalhador para um mercado de trabalho, torna inativa a capacidade dos 



 
 

estudantes de se mobilizarem enquanto sujeitos à margem de seus direitos, de forma 

que o sistema educacional, como um todo, o molda e retira toda a sua crítica e reflexão 

do processo educativo. 

Ainda segundo a autora, o governo trabalha justamente na perspectiva de 

manter a ilusão das camadas subalternas de que a educação superior trará a 

possibilidade de ascensão. Se no contexto da ditadura militar, as camadas médias 

depositavam na universidade a possibilidade de mobilidade social vertical, agora, nos 

anos 2000, as populações que sempre viveram destituídos dessa possibilidade 

reclamam esse direito e centralidade para si. Ocorre que essa possibilidade de 

ascensão através do ensino público superior só se fará possível quando houver um 

trabalho efetivo do Estado junto à toda comunidade acadêmica com no intuito de 

implementar políticas estudantis efetivas dentro das universidades, entendendo que a 

ampliação de vagas no ensino superior público compreende a criação de mecanismos 

para permanência dos estudantes nas universidades. 

Leite (2012), nos traz que muitos desses jovens recém-inseridos na 

universidade, começam a trabalhar muito cedo para ajudar na renda familiar, 

comprometendo seu rendimento, colocando-os em desvantagem em cursos que exigem 

dedicação integral ou que não são oferecidos em períodos noturnos, impossibilitando-

os, desta maneira, de concorrerem em pé de igualdade com os estudantes que não 

precisam trabalhar. Para a autora, esses modelos provocam a evasão e a procura por 

cursos rápidos e a distância em universidades privadas.  

Conforme a autora, o REUNI, após sua expansão, vem possibilitando apenas 

políticas estudantis pobres para os pobres, pois é destinada somente aos estudantes 

tidos como “carentes”, ou seja, a expansão não foi pensada em termos de acesso 

democrático para a população brasileira; e, ao pensar uma universidade que busca 

atender apenas uma parcela, aquela tida como a mais carente, e dentro dos limites 

neoliberais, a política direcionada a eles também será pobre, ditada dentro dos limites 

de seleção, das condicionalidades.  



 
 

Trazer o conceito de gratuidade implica não só a ausência de taxas ou 

mensalidades, mas a garantia de reais condições de estudo através de sistemas e 

mecanismos que permitam ao aluno condições de alimentação, transporte, moradia, 

disponibilidade de material de estudo”, (ANDES, 1996, p. 29 apud LEITE, 2012, p. 464). 

Dessa forma, a política de assistência estudantil não deve jamais se limitar a 

criar mecanismos de seleção para programas que serão destinados unicamente à 

população de baixa renda. As ações tomadas no âmbito dessa política devem atender 

a princípios de atendimento universal que não exclua o pobre, em detrimento do mais 

pobre. 

O que nos faz pensar que essa precarização da assistência estudantil perde o 

seu caráter emancipador na medida em que sua atuação esvazia a luta política e as 

tensões sociais vão se dissipando e perdendo o seu sentido transformador. Os recursos 

destinados pelos programas presentes nas universidades são formas de fazer com que 

os sujeitos que se veem atendidos por tais se conformem com a divisão de classes, 

perdendo suas capacidades de luta coletiva. A universidade pública, em consonância 

com a política praticada pelos governos, banaliza a questão social e faz com que os 

programas executados pela assistência estudantil, que deveriam ter caráter 

transformador, passem a naturalizar as expressões advindas dessa questão social.   

Nascimento (2014) fez um estudo onde problematiza a expansão da assistência 

estudantil nas Instituições Federais de Ensino Superior/IFES brasileiras no início do 

século XXI. Seus apontamentos teóricos resultam da análise dos fundamentos sócio-

históricos que conformam este processo e determinam as atuais configurações desta 

política no bojo da contrarreforma universitária dos anos 2000. Por meio da crítica ao 

projeto de assistência estudantil dominante, desvela-se os seus vínculos com as 

contrarreformas neoliberais implementadas nas universidades públicas e a 

ressignificação conservadora que vem orientando o conteúdo da agenda desta política 

na direção da consolidação da universidade operacional. Suas reflexões são formuladas 

no sentido de contribuir para a construção e fortalecimento de um projeto de assistência 

estudantil articulado à defesa de uma universidade pública, gratuita, laica, de formação 

desinteressada e socialmente referenciada. 



 
 

A Política de Assistência Estudantil na UNILAB 

Em 21 de abril de 2014 (NASCIMENTO, 2014), o que se percebeu no país foram 

as manifestações dos estudantes. Além da causa direta ter sido os atrasos dos auxílios, 

denotou-se, também, que elas refletiam a crise existente nas universidades públicas 

brasileiras provocadas pelas reformas ligadas ao REUNI. Há o aumento de número de 

vagas, aberturas de novos campus e cursos, mas estas ações não são executadas com 

a seriedade política que merecem: falta planejamento, investimento e uma discussão 

democrática. 

No Caso da UNILAB, essas manifestações foram, num primeiro momento, 

lideradas pelos/as estudantes africanos/as. Depois de uma Assembleia de todos os/as 

estudantes brasileiros/as e estrangeiros/as, montou-se uma pauta comum onde se pode 

identificar suas demandas. Essas, além de reivindicar os atrasos de auxílios, trouxeram 

à tona outras carências ligadas a uma nova universidade que vem sendo implementada 

no interior de Ceará: falta de médicos, falta de água potável nos bebedouros coletivos, 

falta de um canal de comunicação, autoritarismo da gestão, falta de carteirinhas de 

estudantes, reivindicação para baixar os preços de ônibus e de casas perante a 

especulação imobiliária na cidade, falta de lazer, falta de creches, existência de práticas 

de machismo, preconceitos e racismo na cidade e na universidade. (As manifestações 

dos estudantes, ocorridas em 22 de abril de 2014, foram manchetes em alguns 

noticiários). 

Em 26 de Fevereiro de 2015, a UNILAB cortou, de forma imediata, auxílios do 

Programa de Assistência aos Estudantes (PAES) sem comunicar previamente aos 

mesmos. Em resposta à medida arbitrária por parte da universidade, os/as estudantes 

entraram em greve, ocupando a reitoria da universidade até que a gestão voltasse atrás 

da decisão. 

A medida atingiu cerca de 361 alunos, dentre eles/as africanos/as e 

brasileiros/as do curso que também recebiam o benefício do Programa Bolsa 

Permanência (PBP), destinado a discentes de cursos com carga horária média igual 

ou maior que cinco horas diárias. O valor da bolsa é R$ 400,00 (quatrocentos reais). 



 
 

Segundo a reitoria, a medida foi tomada devido a limitações orçamentárias com o 

objetivo de contemplar, com os auxílios, novos/as alunos/as que estevissem nos 

critérios de vulnerabilidade socioeconômica exigidos pelo PAES. O benefício paga 

até R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), dependendo do perfil dos/as estudantes. 

A UNILAB tentou fazer acordo com os/as estudantes propondo, em caso de atrasos 

do PBP, integrar os estudantes ao PAES e manter um teto de R$730,00 (setecentos 

e trinta reais) em auxílios estudantis (somando o PBP com o PAES); porém, a 

universidade se dispõe a tomar essa medida por apenas dois meses com recursos 

próprios (Empresa Brasileira de Comunicação - EBC, 2015). 

Aqui cabe trazer, a exemplo, que os cortes estão sendo adotados em outras 

universidades. Em 12 de março de 2015, mais de 300 estudantes da UFRJ lotaram o 

Conselho Universitário (CONSUNI) para impedir o corte nas bolsas de acesso e 

permanência anunciado pela Reitoria, além da garantia de que os/as estudantes 

moradores/as do alojamento fossem transferidos/as para o novo prédio de moradia 

estudantil assim que ele estivesse pronto. (Palavra Operária, 2015). 

Os/as estudantes, depois de muita pressão, conseguiram fazer com que o 

CONSUNI voltasse atrás de sua decisão e reestabelecesse as bolsas sem processo 

seletivo, como estavam sendo fornecidas antes do corte.  

Os problemas denunciados pelos movimentos de estudantes no Brasil e na 

UNILAB constituem uma violação dos direitos humanos, direitos internacionais e 

constitucionais. O material existente que nos auxiliou na elaboração desse trabalho, 

aponta que as universidades públicas brasileiras têm procurado atender as 

necessidades básicas e resolver os problemas de estudantes mediante o Programa 

Nacional de Auxílios Estudantis (PNAES) que cada Pró-Reitoria, ligada aos assuntos 

estudantis e comunitários, busca cumprir seus objetivos. Para isso, serve-se da mão de 

obra qualificada dos assistentes sociais, psicólogos ou outros profissionais que lidam 

com os direitos sociais.  

Os princípios que estruturam o PNAES são aqueles ditados pelas conquistas 

democráticas do povo brasileiros em sua CF de 1988. O problema, na atualidade, é que 

http://www.palavraoperaria.org/Em-crise-UFRJ-fecha-as-portas-para-milhares-de-estudantes
http://www.palavraoperaria.org/Em-crise-UFRJ-fecha-as-portas-para-milhares-de-estudantes


 
 

os princípios que deveriam garantir os direitos sociais e culturais dos/as estudantes nas 

universidades brasileiras vêm sendo violados pelas práticas neoliberais existentes e os 

interesses eleitoreiros dos partidos no poder. 

Nesse sentido, a UNILAB deveria ser uma universidade residencial e de tempo 

integral, porém acuada com a crise que afeta a expansão universitária pública brasileira, 

seus estudantes enfrentam alguns problemas similares de seus colegas de outras 

universidades não internacionais. Além disso, somam-se outros problemas específicos 

que tem a ver com a realidade de seus estudantes imigrantes e africanos/as. Os 

problemas de ordem social, psicológicos, de saúde que os estudantes enfrentam na 

UNILAB são ou devem ser resolvidos pela Política de Assistência Estudantil a partir da 

participação da universidade e de toda a comunidade acadêmica. 

Esse momento que as universidades públicas federais estão passando reflete 

de forma extremamente gritante na gestão dos recursos da Política de Assistência 

Estudantil. De forma que, com menos verbas, eles/as atenderão menos estudantes, e 

até mesmo os/as que são atendidos/as passam por critérios de seleção que são, no 

mínimo, desumanos: os mais pobres entre os pobres. E esse é o rumo que a política de 

assistência social tem tomado no Brasil: políticas focadas para os segmentos mais 

vulneráveis da população brasileira.  

 Ao pensar a UNILAB enquanto instrumento de cooperação internacional, 

inserida em meio à crise econômica atual, é de extrema importância nos atermos ao 

fato de que ela não deixa de passar pela mesma crise econômica que atravessa as 

demais universidades públicas brasileiras. Nesse sentido, compreender quais são os 

mecanismos e critérios de avaliação utilizados pela universidade na assistência 

estudantil que se direciona, também, aos estudantes africanos/as, se faz 

demasiadamente importante, pois pensar numa UNILAB que surge dos acordos de 

cooperação entre Brasil e países africanos dos PALOP, é pensar numa instituição que 

tem o dever de oferecer formação de qualidade e baseada em princípios de equidade.  

 



 
 

A dimensão Político-Pedagógica do Serviço Social na Política de Assistência 

Estudantil na UNILAB 

Nascimento e Martins (2013) enfatizam que, para construir uma política de 

assistência estudantil comprometida com a universalização dos direitos, nas IFES, é 

preciso o envolvimento dos/as estudantes/usuários/as no planejamento e avaliação 

dessa política. Para isso, se faz extremamente necessária a dimensão político-

pedagógica da atuação profissional do Serviço Social no cotidiano e na intervenção 

junto aos seus/as usuários/as, neste caso, estudantes. 

Essa atuação político-pedagógica é viabilizada através do processo político e 

ideológico que utiliza não apenas de uma intervenção pedagógica, mas que se define 

na correlação de forças nas diferentes conjunturas e na dinâmica das práticas 

institucionais, enquanto estratégia de luta pela hegemonia no bloco histórico, (ABREU; 

CARDOSO, 2009). Assim, os/as profissionais do Serviço Social, inseridos/as na 

assistência estudantil que encunharem essa referência político-pedagógica, deverão 

desenvolver atividades educativas em conjunto com os/as estudantes, de forma a 

proporcionar um modo de pensar, sentir e agir que possa contribuir para a construção 

de uma nova universidade. 

CONSIDERAÇÕES PARA NÃO FINALIZAR 

O que identificamos é que embora a Política de Assistência Estudantil, venha 

passando por grandes dificuldades em termos materiais, em praticamente todas as 

universidades públicas, esta assistência não deve se reduzir a sua função material, uma 

vez que a permanência de estudantes brasileiros/as ou africanos/as vai muito além. A 

atuação do/a assistente social deve buscar uma articulação com experiências e saberes 

complexos que buscam a solução de problemas, igualmente complexos.  Ou seja, trata-se 

de potencializar as ações tomadas no âmbito da política, a partir da participação dos atores 

sociais envolvidos nesta. Implicando, por assim dizer, uma tomada de decisão que parta 

“de baixo para cima” a partir da autonomia e da participação dos sujeitos que estão 

envolvidos com a política, no processo de proteção dos seus direitos de cidadania.  
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