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RESUMO 

 

O presente estudo tem o objetivo de contribuir para debate acerca da 

implementação da Política de Assistência Estudantil no Colégio Pedro II a partir do 

Decreto 7.234/10 (PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil), no período 

de 2014 a 2017, buscando compreender o trabalho do assistente social inserido no campo 

da assistência estudantil para refletir sobre os limites e as possibilidades da prática 

profissional neste espaço sócio-ocupacional. 

O debate da Assistência Estudantil e as implicações do PNAES no trabalho do 

assistente social, encontram-se articulados numa totalidade. Desta forma, busca-se 

compreender os determinantes que conformam a Política de Educação no Brasil, 

principalmente no que se refere ao contexto do PNAES, em face à necessidade estrutural 

de expansão e de acumulação do capital nos marcos do capitalismo dependente.  

A partir da compreensão do padrão das políticas sociais brasileiras no contexto 

neoliberal, será possível apreender os aspectos contraditórios das demandas colocadas 

aos assistentes sociais que atuam no âmbito da assistência estudantil e assim refletir sobre 

os limites e possibilidades de intervenção profissional. 
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ABSTRACT 

 

The current study has the objective to offer contributions to the debate about the 

implementation of the Student Assistance Policy in the Colegio Pedro II from the Decree 

7.234/10 (Nacional Program of Student Assistance - NPSA), in the period from 2014 to 

2017, to understand the work of the social assistants inserted in the scope of student 

assistance and reflect on the limits and possibilities of professional practice in this 

workplace. 

The debate of Student Assistance and the implications of the NPSA in the work 

of the social assistants are articulated in their entirety. In this way, it is sought to 

understand the determinants that make up the Education Policy in Brazil, especially 

regarding the context of the NPSA, in the face of the structural need for expansion and 

accumulation of capital within the framework of dependent capitalism. 

From understanding the pattern of brazilian social policies in the neoliberal 

context, it will be possible to understand the contradictory aspects of the demands placed 

on social assistants who work in the scope of student assistance and thus reflect on the 

limits and possibilities of professional intervention. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar a implementação da Política de 

Assistência Estudantil no Colégio Pedro II1, que tem como parâmetro o Decreto 7.234/10 

(PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil), considerando o recorte 

temporal de 2014 a 2017, e assim, compreender o trabalho do assistente social inserido 

no campo da assistência estudantil do Colégio e refletir sobre os limites e as 

possibilidades da prática profissional neste espaço sócio-ocupacional. 

A escolha desta temática está relacionada a minha trajetória profissional como 

assistente social lotada, há quatro anos, na Seção de Assistência ao Educando (SAE), 

localizada na Reitoria deste colégio. Esta aproximação com o campo da assistência 

estudantil suscitou inquietações e questionamentos acerca da finalidade e dos objetivos 

do PNAES, fato este, que me proporcionou indagações sobre o aspecto dual e 

contraditório relacionado à permanência estudantil, pois ao mesmo tempo que a educação 

é um direito social, a constituição do PNAES foi orientada com vistas à focalização nos 

estudantes em “vulnerabilidade social”, deste modo, compreendemos que esta política 

pode não conter a dimensão e essência no campo do direito. 

Em face a essa antinomia entre universalidade e focalização da Política, buscamos 

refletir sobre os rebatimentos deste padrão de política social hegemônico nas requisições 

institucionais, e que são postas ao assistente social como demandas profissionais.  

Esta Seção foi criada, no segundo semestre de 2014 - no mesmo ano do meu 

ingresso no Colégio - com a atribuição de realizar Programas, Projetos e Ações com base 

no Decreto 7.234/10 - Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) para os 14 

campi do Colégio e o Centro de Referência em Educação Infantil (CREIR). Entretanto, 

somente no ano de 2015 foi possível desenvolver ações, ainda que incipientes, 

relacionadas à concessão de auxílios pecuniários e materiais tais como: livros e uniforme 

escolar.  

Em decorrência dessas ações, os três profissionais lotados na seção – sendo 2 

assistentes sociais e 1 psicóloga – passaram, também, a realizar atendimentos individuais 

aos usuários, principalmente, no que se refere à solicitação de reavaliação da concessão 

dos auxílios financeiros. Além disso, a natureza das demandas provenientes do Setor de 

Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), relacionadas a comportamento dos 

                                                           
1 A partir da publicação da Lei Ordinária 12.677/12, o Colégio Pedro II foi equiparado aos Institutos 

Federais. 
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estudantes e a encaminhamentos ao Conselho Tutelar e demais equipamentos da rede 

socioassistencial, passaram a requerer respostas pontuais, fragmentadas e imediatistas dos 

assistentes sociais. 

Embora saibamos que a atuação profissional não pode ser reduzida à instituição 

da Política de Assistência Estudantil e às demais rotinas burocráticas advindas das 

requisições institucionais, mesmo com o ingresso de novos assistentes sociais, no final de 

2015, para atuação nos campi, a prática profissional, de forma geral, ainda esteve (e ainda 

está) pautada neste modelo de resposta às demandas devido aos limites impostos pela 

própria dinâmica da instituição e pela própria conformação desta Política. 

Parto da hipótese que este padrão de demanda que chega à profissão está 

relacionado à configuração das políticas sociais de caráter focalista no capitalismo 

contemporâneo, aos significados da profissão na divisão social e técnica do trabalho e à 

incompreensão por parte dos demais sujeitos institucionais sobre o trabalho do assistente 

social, o que acaba por exigir uma intervenção instrumental e pragmática deste 

profissional. 

Desta forma, é necessário identificar as contradições que constituem a realidade 

social e o próprio cotidiano, para desta forma, ultrapassar a imediaticidade das aparências. 

Convém destacar que, o serviço social é uma profissão especializada e interventiva que 

atua no âmbito das expressões da “questão social” “[...] a partir de conhecimentos teóricos 

e técnicos, valores e finalidades, [e que] sistematiza e operacionaliza respostas às 

necessidades sociais que lhe chegam como demandas profissionais” (GUERRA, 2009, p. 

80). 

Neste sentido, é preciso apreender as contradições, os limites e as possibilidades 

colocados no espaço sócio-ocupacional para realizar as mediações necessárias – nas 

dimensões constitutivas da profissão: a teórica-metodológica, ético-política e técnico-

operativa. Articulado a este processo, captar as mediações afora das relações de trabalho, 

do domínio institucional-legal, da sistematização da prática, dentre outras - para não 

incorrer numa prática instrumental, pontual, imediatista e burocrática. Nesta mesma linha 

de pensamento, Guerra (2007, apud Mota, 2014 p. 701) esclarece que: 

É a busca das relações entre o imediato e o mediato que pode permitir ao 

profissional identificar nexos, relações e mediações que viabilizam tratar os 

atos e situações singulares em relação à totalidade social. (GUERRA, 2007 

apud MOTA, 2014 p. 701) (grifos nossos) 
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 Em face ao exposto, pode-se constatar que o debate da Assistência Estudantil, 

assim como, as reflexões sobre o trabalho do assistente social, encontram-se inseridos 

numa totalidade, o que pressupõe que o objeto de estudo não pode ser visto de forma 

isolada e sem conexão.  Netto (2011, p.25) esclarece que no processo de pesquisa, o papel 

do sujeito é essencialmente ativo, pois cabe a ele apreender não só a forma dada ao objeto, 

mas a sua essência, que corresponde a sua estrutura e a sua dinâmica, como um processo. 

Deste modo, este estudo está pautado em pressupostos teórico-metodológicos da 

teoria do campo da tradição marxista, na perspectiva de contemplar os parâmetros 

teleológicos para a investigação, apreensão e compreensão da realidade ou conjunto de 

realidades e seus nexos onde o objeto está inserido. 

Assim, para a construção do conhecimento do presente estudo, é necessário 

articular três categorias teórico-metodológicas centrais no pensamento de Marx: 

totalidade, contradição e mediação. 

Ao analisar a perspectiva da totalidade, Konder (2008, p. 36) esclarece: 

A visão de conjunto - ressalve-se - é sempre provisória e nunca pode pretender 

esgotar a realidade a que ele se refere. A realidade é sempre mais rica do que 

o conhecimento que temos dela. Há sempre algo que escapa às nossas sínteses; 

isso, porém, não nos dispensa do esforço de elaborar sínteses, se quisermos 

entender melhor a nossa realidade. A síntese é a visão de conjunto que permite 

ao homem descobrir a estrutura significativa da realidade com que se defronta, 

numa situação dada. E é essa estrutura significativa - que a visão de conjunto 

proporciona - que é chamada de totalidade. 

 

A totalidade “não é sinônimo de tudo, mas significa um conjunto de partes, 

articuladas entre si, com uma determinada ordem e hierarquia, permeada por contradições 

e mediações e em constante processo de efetivação.” (TONET, 2013, p. 115).  

Desta forma, “a dialética não pensa o todo negando as partes, nem pensa as partes 

abstraídas do todo. Ela pensa tanto as contradições entre as partes [...] como a união entre 

elas” (COUTINHO apud KONDER, 2008, p. 44). Assim, a partir do conhecimento 

aparente, deve-se alcançar a essência do objeto e compreender as contradições, as 

mediações e as múltiplas determinações presentes. A atividade teórica deve proporcionar 

um conhecimento indispensável para transformar a realidade e aquela deve ter um método 

que parta das categorias constitutivas da própria realidade. 

A categoria contradição é a qualidade dialética da totalidade, pois é o embate dos 

contrários que move a história e o desenvolvimento das contradições que impulsiona a 

luta de classes no horizonte da transformação social.  
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A mediação é uma categoria vinculada à práxis, como atividade transformadora, 

predominantemente, política. Desta maneira, o sujeito deve ser capaz de mobilizar um 

máximo de conhecimentos, criticá-los e revisá-los e assim, compreender os sistemas de 

mediações que articulam a totalidade concreta. 

Feitas essas considerações, nosso esforço de análise tem como perspectiva 

compreender a relação entre trabalho e educação e a conformação da Política de Educação 

no Brasil, principalmente no que se refere ao contexto do PNAES, em face à necessidade 

estrutural de expansão e de acumulação do capital nos marcos do capitalismo dependente. 

A partir da compreensão do padrão das políticas sociais brasileiras no contexto neoliberal, 

será possível apreender os aspectos contraditórios das demandas colocadas aos assistentes 

sociais que atuam no campo da assistência estudantil e assim refletir sobre os limites as 

possibilidades de intervenção profissional. 

Conforme informado acima, o movimento realizado para a construção do 

conhecimento será norteado pelos pressupostos presentes no campo da teoria social 

crítica do campo da tradição marxista, pois entendemos que essa teoria nos permite 

esclarecer conceitos sociológicos que caracterizam os fundamentos da sociedade 

capitalista.  

Convém lembrar que a teoria social crítica do campo da tradição marxista revela 

e descobre as relações nas quais os sujeitos estão inseridos, mas não transformam essas 

relações, pois transformações requerem mediações prático-sociais, desta forma, uma 

teoria revolucionária não representa imediatamente uma prática revolucionária, pois é a 

prática que possibilita a mudança.  

Como subsídio à análise do objeto estudado, iremos recorrer aos autores clássicos 

como: Marx e Engels; pensadores que se debruçaram sobre a formação social brasileira 

como: Florestan Fernandes; do Serviço Social brasileiro como: Marilda Iamamoto e José 

Paulo Netto; e intelectuais contemporâneos como: Elaine Behring, Lúcia Neves, Ney 

Almeida, Gaudêncio Frigotto, Demerval Saviani, Kátia Lima, Fátima Grave, Maria Lúcia 

Barroco, dentre outros. 

Os referidos autores são importantes para a construção do presente trabalho que 

tem como categorias e conceitos fundamentais para a apreensão do objeto estudado: 

Trabalho, Educação, Capitalismo Dependente, Política Social, Neoliberalismo, Política 

de Assistência Estudantil e Serviço Social. 

  A fim de desvelar as conexões possíveis na estrutura e na dinâmica do objeto 

estudado, é importante recorrer a procedimentos metodológicos, que não podem ser 
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confundidos com o método. Assim, as técnicas de pesquisa são instrumentos pelo qual a 

apreensão do real se constrói, orientado por determinada perspectiva teórica adotada pelo 

sujeito que pesquisa. 

 Dito isto, o percurso metodológico desencadeado neste estudo, parte da 

imediaticidade do cotidiano profissional, isto é, das minhas inquietações relacionadas à 

experiência de trabalho no campo da assistência estudantil, para assim realizar o esforço 

de apreensão do real e ultrapassar o campo das aparências. 

 Para a construção da dissertação, a metodologia será constituída em: pesquisa 

documental e a pesquisa bibliográfica, que permitirão conhecer com maior profundidade 

as construções e fundamentações teóricas acerca do objeto estudado. 

 A pesquisa documental percorrerá os documentos produzidos pela instituição, 

desde relatórios de gestão, portarias, legislações, dentre outros documentos. No que tange 

aos dados coletados, estes serão articulados com o referencial teórico utilizado e no 

contexto no qual foi produzido, a fim de realizar uma análise interpretativa. 

 A pesquisa bibliográfica é essencial para subsidiar a construção da análise do 

objeto durante todo o estudo. 

 Para estruturar o debate acerca do tema proposto, a dissertação se dividirá da 

seguinte forma: o Capítulo 1 tem por objetivo esboçar a relação entre trabalho e educação, 

à luz da perspectiva social crítica, e analisar, de forma breve, como a Política de Educação 

brasileira vem se modificando desde a década de 1930 até o período dos governos petistas 

para atender às requisições de expansão e acumulação do capital nos marcos do 

capitalismo periférico e dependente. 

O Capítulo 2 busca desenvolver o debate acerca das múltiplas determinações do 

PNAES a partir da análise da contrarreforma na educação superior brasileira para, 

posteriormente, apresentar algumas particularidades dos marcos legais relacionados aos 

Institutos Federais. Além disso, este capítulo tem como finalidade compreender a relação 

entre as orientações dos organismos internacionais aos países da periferia do capitalismo 

mundial e a conformação da Política de Educação nos governos petistas.  

O Capítulo 3 visa analisar, em linhas gerais, o percurso histórico e as 

(re)configurações das ações voltadas à permanência dos estudantes do Colégio Pedro II 

desde as suas origens até a implementação do PNAES, compreendo as contradições 

envolvidas. Ademais, iremos trazer para o debate algumas reflexões relacionadas ao 

direcionamento do PNAES e aos rebatimentos desta Política no trabalho do assistente 

social, que impõem limites, mas também possibilidades para a intervenção profissional. 
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 No momento das Considerações finais, elencar-se-á as principais compreensões e 

elementos conclusivos que nortearam o estudo, a partir das problematizações e reflexões 

consubstanciadas ao longo da construção da produção teórica. Objetiva-se enunciar 

respostas, ainda que de forma parcial, para o problema que instigou tal pesquisa. Até 

porque a produção do saber científico se constitui em um processo, que é mutável e 

dinâmico. 

A discussão acerca do tema torna-se relevante pois visa elucidar as contradições 

colocadas no trabalho do assistente social no campo da assistência estudantil, além de 

proporcionar uma reflexão acerca da tensão entre o projeto ético-político profissional e 

as requisições institucionais. 

 

 

 

.  
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CAPÍTULO 1 – CAPITALISMO DEPENDENTE E A CONFORMAÇÃO DA 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Na sociedade capitalista, fundada na sociedade de classes, na propriedade privada, 

na divisão social e técnica do trabalho e na apropriação desigual da riqueza produzida 

pelo conjunto da sociedade, o acesso ao saber, também, será desigual, o que remete à 

histórica dualidade do ensino marcado pelo corte de classes.  

A educação enquanto espaço contraditório e de lutas sociais, ao mesmo tempo que 

atende às necessidades da classe trabalhadora pelo acesso ao saber produzido, atende às 

exigências do capital para a (con)formação da força de trabalho para o mercado de 

trabalho.  

A partir desses pressupostos, o presente capítulo tem por objetivo compreender a 

relação entre trabalho e educação, à luz da perspectiva social crítica do campo da tradição 

marxista, e analisar, de forma breve, como a Política de Educação brasileira vem se 

modificando desde a década de 1930 até o período dos governos petistas para atender às 

requisições de expansão e acumulação do capital nos marcos do capitalismo periférico e 

dependente.  

 

1.1. NOTAS SOBRE TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

A compreensão da categoria trabalho é central para entender a relação entre 

trabalho e educação, enquanto atividades especificamente humanas, e o nexo desta no 

desenvolvimento das forças produtivas sob o modo de produção capitalista. 

O ser humano ao atuar sobre a natureza de acordo com seus propósitos e suas 

escolhas modifica a natureza exterior e modifica sua própria natureza. Assim, o trabalho 

é uma atividade que é antecipada idealmente, e teleologicamente direcionada para um fim 

proposto pelo sujeito.  

Dito de outra forma, é pela mediação do trabalho que o homem transforma as 

matérias naturais em produtos que atendem às suas necessidades concretas, isto é, ajusta 

a natureza às necessidades e finalidades humanas.  

Ao atuar de forma coletiva sobre a natureza, o trabalho passa a exigir experiências, 

habilidades e conhecimentos que precisarão ser transmitidos àqueles que ainda não os 

sabem para garantir continuamente a sua própria existência e criar a cultura e o mundo 

humano.  
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Com a complexificação do trabalho, com a mudança no modo de produção e com 

a alteração da forma de apropriação do excedente social, o trabalho e a educação2 passam 

a ser controlados por uma determinada classe social. Na sociedade capitalista, fundada na 

divisão socio-técnica do trabalho, na divisão de classes e na propriedade privada, o único 

bem que o trabalhador possui é a sua força de trabalho, assim, é obrigado a vendê-la ao 

capital em troca de um salário para sua sustentação nesta sociedade. Enquanto que os 

meios de produção - necessários à realização do processo de trabalho – são de propriedade 

dos capitalistas. 

A mercadoria força de trabalho é a origem da riqueza capitalista, pois ao ser 

utilizada na produção gera mais valor do que recebe como remuneração. Essa diferença 

entre o total produzido pelo trabalho e o salário recebido é o que Marx chamou de mais-

valia. Deste modo, a origem da mais-valia está assentada na exploração do trabalho. 

Nesta mesma linha de pensamento, Marx (1983 apud Netto; Braz, 2009, p. 78) 

afirma que “a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista 

aparece como uma imensa coleção de mercadorias”. E a mercadoria nesta sociedade 

possui uma unidade contraditória de dois pólos: o valor de uso e o valor de troca, em que 

o primeiro tem a capacidade de satisfazer necessidades e o segundo tem capacidade de 

comprar outras mercadorias. Em linhas gerais, o valor da mercadoria na sociedade 

capitalista consiste na sua capacidade de comprar (de intercambiar-se) com outras 

mercadorias. 

Esta troca/venda/compra de mercadorias só é possível, pois nesta sociedade o 

trabalho concreto (com propriedades específicas das diversas formas de trabalho) é 

reduzido a trabalho abstrato (simples trabalho humano, que iguala trabalhos diferentes). 

Assim, na sociedade capitalista, o trabalho é unidade destes dois aspectos, em que o 

trabalho concreto cria valor de uso e o trabalho abstrato produz valor de troca. 

É esta redução do trabalho concreto a trabalho abstrato que permite a 

homogeneização de todas as formas de trabalho a uma forma geral (abstrata), deste modo, 

o capitalista compra a força de trabalho enquanto trabalho abstrato (trabalho socialmente 

necessário), pois é este que “gera o valor da mercadoria”. (MARX, 1983 apud NETTO; 

BRAZ, 2009, p. 105) 

Além da eliminação das particularidades das diversas formas de trabalho, o 

trabalho pode dividir-se em simples, que possui natureza indiferenciada e complexo, de 

                                                           
2 Saviani (2003) afirma que o trabalho é considerado princípio educativo, assim, trabalho e educação estão 

intimamente relacionados. 
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natureza especializada e que demanda mais tempo para formação. Marx (1988 apud Neves; 

Fernandes, 2002, p.22) elucida que: 

O trabalho humano mede-se pelo dispêndio da força de trabalho simples, a 

qual, em média, todo homem comum, sem educação especial, possui em seu 

organismo. [...] Trabalho complexo ou qualificado vale como trabalho simples 

potenciado ou, antes, multiplicado, de modo que uma quantidade de trabalho 

qualificado é igual a uma quantidade maior de trabalho simples. (MARX, 1988 

apud NEVES; FERNANDES, 2002, p.22) 

 

Neves e Pronko (2008) esclarecem que no capitalismo, as alterações na 

configuração do trabalho simples e complexo estão relacionadas às necessidades de 

racionalização do processo de trabalho – em especial a força de trabalho – e às 

necessidades de sua conformação ético-política às incessantes alterações das relações 

sociais capitalistas, tendo em vista a sua reprodução – e, concomitantemente, ao estágio 

de organização das classes dominadas com vistas à defesa de seus interesses econômico-

corporativos e ético-políticos. Assim, sob a lógica da acumulação capitalista, novas 

exigências para a formação do trabalho simples e complexo passaram a ser demandadas 

pelo capital.  

Dito isto, conclui-se que o modo de produção da vida irá orientar o modo das 

estruturas educativas para a (con)formação do trabalho, assim, a “divisão dos homens em 

classes irá provocar uma divisão também na educação” (SAVIANI, 2007, p. 155), 

acarretando na cisão da unidade educacional, isto é, a educação destinada à classe 

trabalhadora e a educação destinada à classe burguesa.  

Com os avanços do modo de produção capitalista é imprescindível o acesso à 

educação escolar pelos trabalhadores. Vale dizer que a escola para o proletariado não 

significou a apropriação dos conhecimentos acumulados historicamente a fim de 

compreender os processos de produção por parte dos trabalhadores, mas sim a aquisição 

de habilidades específicas para o desenvolvimento da produção e um local específico de 

formação para o trabalho. A escola moderna é burguesa, portanto, produto dos interesses 

do modo de produção e permeada de contradições. 

Com efeito, Saviani explicita a contradição fundamental da educação sob o modo 

de produção capitalista: 

Na sociedade capitalista, a ciência é incorporada ao trabalho produtivo, 

convertendo-se em potência material. O conhecimento se converte em força 

produtiva e, portanto, em meio de produção. Assim, a contradição do 

capitalismo atravessa também a questão relativa ao conhecimento: se essa 

sociedade é baseada na propriedade privada dos meios de produção e se a 

ciência, como conhecimento, é um meio de produção, deveria ser propriedade 

privada da classe dominante. No entanto, os trabalhadores não podem ser 

expropriados de forma absoluta dos conhecimentos, porque, sem 
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conhecimento, eles não podem produzir e, se eles não trabalham, não 

acrescentam valor ao capital. Desse modo, a sociedade capitalista desenvolveu 

mecanismos através dos quais procura expropriar o conhecimento dos 

trabalhadores e sistematizar, elaborar esses conhecimentos, e devolvê-los na 

forma parcelada. (SAVIANI, 2003, p. 137 apud RODRIGUES, 2016, p. 362) 
 

Assim, a partir da ótica burguesa, caberia à escola a (con)formação do cidadão 

produtivo3 por necessidade intrínseca do modo de produção capitalista. Cabe registrar 

que essa subordinação às demandas do capital está atrelada à diferenciação da educação 

ou formação humana para as classes dirigentes e a classe trabalhadora. 

Entretanto, ainda que a escola no capitalismo sofra influência preponderante da 

concepção de mundo burguesa e das necessidades da reprodução da força de trabalho, ela 

é também demanda da classe trabalhadora para o acesso ao saber socialmente produzido 

e para a compreensão das relações sociais historicamente constituídas e do seu lugar 

nessas relações. 

Em face ao exposto, a educação não pode ser compreendida de forma abstrata, 

pois esta é determinada pelo modo de produção da vida material. Assim, a educação 

enquanto espaço do cotidiano e situado na esfera da superestrutura4 - e não na base da 

estrutura econômico-social – deve ser apreendida a partir da mediação que essa prática 

realiza historicamente no interior do modo capitalista de produção, balizado na divisão 

do trabalho, na divisão de classes sociais antagônicas e na propriedade privada.   

No Brasil, as reformulações da política educacional ao longo da história foram 

realizadas pelo Estado5 burguês de forma a garantir a expansão do capital (nacional e 

internacional), a atender as demandas impostas pelo mercado de trabalho e como forma 

de manutenção do antagonismo social. 

Em linhas gerais, a educação brasileira (foi e) é delineada pelo dualismo 

pedagógico, uma vez que os projetos educacionais adentram a lógica do esvaziamento do 

conteúdo científico – este permanece restrito ao domínio da elite – para competências, 

                                                           
3 Refere-se à conformação política, cultural e ideológica e ao mesmo tempo a formação para o trabalho. 

Expressão utilizada no Plano de Qualificação do Trabalhador (Planfor), no final dos anos 1990. 

 
4 [...] A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real 

sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais 

determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, 

política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser 

social que determina a sua consciência. (MARX, 2008, p.47) 

 
5 Engels (2012) esclarece que o Estado que surge para dirimir o antagonismo de classes é por regra o Estado 

da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante e que por intermédio do mesmo se converte 

em classe politicamente dominante. Ele segue, é o “Estado um organismo para a proteção dos que possuem 

contra os que não possuem” (ENGELS, 2012, p. 216) 
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habilidades e saberes voltados ao mercado de trabalho, em que a formação para o trabalho 

simples e para o trabalho complexo são adequadas às novas demandas de reprodução 

técnica e ético-política do capitalismo dependente e associado. 

 

1.2. CONSIDERAÇÕES SOCIO-HISTÓRICAS SOBRE O CAPITALISMO NO 

BRASIL 

 

Na lógica do item anterior, é importante relacionarmos a Educação e como ela se 

constitui na sociedade brasileira, marcada por um capitalismo periférico e dependente e 

como este ethos do capitalismo brasileiro incidirá na formulação das políticas públicas 

sobretudo as de Educação. 

Como ponto de partida para a análise, consideramos a assertiva do sociólogo 

Florestan Fernandes de que “o capitalismo não é apenas uma realidade econômica. Ele é 

também, e acima de tudo, uma complexa realidade sociocultural, em cuja formação e 

evolução histórica concorreram vários fatores extra-econômicos” (FERNANDES, 1968, 

p. 21) pode-se depreender, em linhas gerais, que além das leis gerais que regem o padrão 

de desenvolvimento capitalista6 inerente ao capitalismo monopolista, este possui eixos 

dinâmicos7 que se expressam de formas diferentes em cada país.  

Lowy (1995) esclarece que cada nação (ou região), tem “seu lugar e sua 

importância” na combinação engendrada pelo modo de produção capitalista e que “o 

processo do desenvolvimento capitalista, criado pela união das condições locais 

(atrasadas) com as condições gerais (avançadas)” é a essência dessa racionalidade, não 

há nesse modo de produção possibilidade de desenvolvimento homogêneo e igual em 

todas as nações e regiões. (LOWY, 1995, p. 75). Deste modo, o desenvolvimento desigual 

                                                           
6 De forma geral, o capitalismo está sustentado na divisão social do trabalho, na divisão de classes 

antagônicas e na propriedade privada dos meios de produção. O trabalhador, destituído dos meios de 

produção, possui somente a mercadoria força de trabalho para ser vendida e o produto de seu trabalho não 

lhe pertence. No processo de reprodução do capital, o capitalista compra meios de produção: matérias-

primas, insumos, ferramentas, máquinas, instalações e uma mercadoria especial, a força de trabalho. Assim, 

a mercadoria força de trabalho consumida no processo de trabalho produz mais valor que aquele necessário 

à sua produção/reprodução (salário), desta forma o capitalista extrai da jornada de trabalho um excedente 

(mais-valia), que é a fonte do seu lucro. E é nesta relação de exploração que se funda o modo de produção 

capitalista. 

 
7 Pode-se citar, por exemplo, a formação econômico-social brasileira na divisão internacional do trabalho, 

na qual o Brasil está inserido como exportador de matéria prima e importador de bens de consumo, de 

capitais e de técnicas produzidos nos países centrais. 
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e combinado8 são fenômenos interdependentes e lados opostos de um único processo de 

acumulação do capital. 

Nesta mesma perspectiva, Fernandes (1968) afirma que o grau de diferenciação 

de integração das sociedades subdesenvolvidas no capitalismo constitui uma função que 

essas sociedades exercem na economia mundial, assim, “mercado e economias 

capitalistas, construídos para serem operados como satélites, organizam-se e evoluem 

segundo as regras e possibilidades do capitalismo dependente9” (FERNANDES, 1968, p. 

58), assim, os dinamismos de uma economia dependente não conduzem à autonomia dos 

países periféricos. 

Ao abordar a função dos países periféricos frente à economia mundial, Fernandes 

(1968) informa o seguinte: 

Na medida em que a estrutura e o destino histórico de sociedades desse tipo 

se vinculam a um capitalismo dependente, elas encarnam uma situação 

específica, que só pode ser caracterizada através de uma economia de 

mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de auto-suficiência e 

possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada. (FERNANDES, 168, 

p. 36) 

 

Desta forma, pode-se perceber que as economias dos países periféricos possuem 

uma função na ordem do capital, foram construídas para serem satélites seja no plano 

econômico, cultural ou político. Neste sentido, “as economias nacionais dependentes 

organizam-se basicamente em função de condições, oportunidades e limitações impostas 

pelo mercado mundial [...] que se associam heteronomicamente” (FERNANDES, 1968, 

p. 38). Assim, as estruturas modernas e arcaicas fazem parte do eixo estruturante do 

desenvolvimento do capitalismo dependente, ou seja, há uma associação desigual das 

economias de cada país. 

Considerando o exposto, as pesquisas em torno da história da educação brasileira 

revelam o caráter dual da educação10 desde a sua gênese, que é marcada por uma 

assimilação cultural exógena, em que a educação para as elites era desinteressada e 

                                                           
8 A teoria do desenvolvimento desigual e combinado foi desenvolvida por Leon Trotsky.  

 
9 Florestan Fernandes se utiliza desse termo ao realizar uma crítica ao modelo de desenvolvimento desigual 

e combinado, no final dos anos 1970. 

 
10 A “Teoria da escola dualista” elaborada por Demerval Saviani está relacionada à compreensão de que o 

“aparelho escolar capitalista” é um aparelho ideológico do Estado capitalista, que contribui para reproduzir 

as relações de produção em proveito da classe dominante. (LIMA; BATISTA, 2012)  
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propedêutica voltada ao trabalho intelectual e para a classe trabalhadora orientada ao 

trabalho manual. 

Sampaio Jr. (1997) explica que a dualidade estrutural entre os setores modernos e 

arcaicos é o expediente que permite às burguesias dependentes compensarem a debilidade 

de sua estrutura de capital e a instabilidade gerada pela extrema precariedade da 

conjuntura econômica na qual estão inseridas. Deste modo, de um lado as economias 

dependentes assimilam as revoluções tecnológicas dos países centrais e do outro 

compensam a desvantagem em termos de troca com as nações economicamente 

desenvolvidas por meio da superexploração11 da força de trabalho. 

No que tange ao conceito de classes, Florestan Fernandes (1975) ensina que este 

está relacionado ao “arranjo societário inerente ao sistema de produção capitalista”, e 

informa que a “sociedade de classes possui uma estratificação típica, na qual a situação 

econômica regula o privilegiamento positivo ou negativo dos diferentes estratos sociais, 

condicionando assim, direta ou indiretamente, tanto processos de concentração social da 

riqueza, do prestígio social e do poder [...]” (FERNANDES, 1975, p. 33-34) 

O autor acrescenta que a coexistência e superposição de diferentes realidades 

anteriores à era das classes sociais não constitui um problema, pois esta superposição foi 

absorvida pelo mercado capitalista. Os setores “desenvolvidos” coexistem com a “massa 

dos despossuídos, condenados a níveis de vida inferiores ao de subsistência [...], à 

exclusão cultural e política etc.” (FERNANDES, 1975, p. 37) 

Soma-se a isso, o fato de que as frações de classes integradas à sociedade de 

classes não se enxergam enquanto classe e negam esse caráter às demais categorias sociais 

e operam uma “mistificação burguesa” na defesa de “ilusões nacionais”. (FERNANDES, 

1975, p. 38). E ainda,” não só as duras realidades e os dinamismos típicos de relações de 

classes são dissimulados. Nega-se a existência das classes sociais como e enquanto tais, 

bem como o jogo econômico, social e político impostos pelos interesses das classes 

dominantes12 (FERNANDES, 1975, p. 38) 

                                                           
11 Marx denominou de exploração, o mais valor (ou mais valia) gerado pela força de trabalho no processo 

de produção de mercadorias é fruto de trabalho não pago.  Ruy Mauro Marini (2000, apud PEREIRA 

FILHO, 2017) partiu do conceito marxiano de exploração para compreender a realidade concreta da 

América Latina. Ele definiu três pressupostos intrínsecos à superexploração: prolongamento da jornada de 

trabalho, intensificação do trabalho dentro da jornada e redução do salário abaixo do valor da Força de 

Trabalho. Para Marini a superexploração da força de trabalho está intimamente ligada à dependência. 

 
12 Gramsci (1975b, p. 1.638 apud ACANDA, 2006, p. 174), ao compreender os mecanismos de dominação 

burguesa, percebeu que estes não estavam relacionados apenas à imposição ou à coerção, mas também à 

capacidade da classe burguesa de estabelecer e preservar sua liderança intelectual e moral e de consenso 

para dirigir a sociedade em prol de seus interesses. Assim, a teoria gramsciana de hegemonia: [...] se 



23 
 

Ao obscurecer os nexos da realidade, a ideologia burguesa nega a contradição 

capital/trabalho e naturaliza esta forma de sociabilidade, disseminando a ideia de que o 

mercado é racional e capaz de organizar a vida econômica, social e política e suprimir 

todo o complexo de contradições e antagonismos que são inerentes ao modo de produção 

capitalista. 

Por outro lado, quando não é mais possível aproveitar com segurança lemas e 

palavras de ordem mistificadoras e perpetuar seus interesses de classe, a burguesia faz 

“uso aberto e sistemático da violência – por meios políticos indiretos e através do Estado, 

com suas forças armadas e superestruturas jurídicas”13 (FERNANDES, 1975, p. 40) 

Diante do exposto, os estudos de Florestan Fernandes são relevantes para 

compreender o modo pelo qual a luta de classes condiciona o padrão de acumulação na 

periferia. De acordo com o autor, o processo de modernização das economias dependentes 

fica à mercê de burguesias impotentes para superar a situação de subordinação externa e 

onipotentes para impor unilateralmente a sua vontade ao conjunto da população. 

Na obra “Revolução burguesa no Brasil”, Fernandes (2005) esclarece que a 

chamada “Revolução de 30”14 foi uma transição “gradual e compósita”, pois não houve 

colapso do poder oligárquico, mas uma justaposição das várias “burguesias brasileiras” e 

uma recomposição das estruturas de poder a fim de tirar proveito do que lhe fosse 

vantajoso. 

A transição à modernidade15 estava baseada na proposta de modernização e 

diversificação do aparato produtivo e do fortalecimento do mercado via industrialização, 

                                                           
caracteriza por uma combinação de força e consenso, que se equilibram de diferentes maneiras, sem que a 

força predomine demais sobre o consenso e buscando que a força apareça apoiada na aprovação da maioria, 

expressa por meio dos chamados órgãos de opinião pública.  

 
13 De acordo com Gramsci, o Estado é constituído por uma dupla perspectiva, a sociedade política e a 

sociedade civil, o momento da coerção e do consenso estão unidos nele. 

 
14 Não se refere ao sentido clássico da acepção de Revolução, pois esta denota um conjunto de 

transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam quando o 

desenvolvimento capitalista atinge o clímax de sua evolução industrial [...]. A situação brasileira do fim do 

Império e do começo da República, por exemplo, contém somente os germes desse poder [burguês] e dessa 

dominação [burguesa]” (FERNANDES, 2005, p. 239) 

 
15 O processo de industrialização via o modelo de substituição de importações ganhou impulso em 1930 

como forma de reação à crise econômica mundial de 1929. Esse processo de industrialização começou sob 

o impulso de iniciativas estatais, com políticas protecionistas, de empréstimos e isenções fiscais para 

investidores privados, que então alocavam seus capitais nos setores de bens de consumo não duráveis. 

Operou-se, desse modo, a articulação de um novo bloco de poder, com uma aliança entre o Estado e uma 

burguesia nacional emergente, sem, contudo, romper totalmente com as antigas classes dominantes. 
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bem como, na reestruturação no papel do Estado16, criando condições para atender as 

demandas internas e externas para a expansão do capital financeiro monopolista-

imperialista.  

Essa nova configuração da relação de dependência requereu, no entanto, um grau 

de modernização do país, mas sob os quadros de um Estado controlado, política e 

administrativamente, por elites locais, de modo a conformar uma representação capaz de 

atribuir legitimidade à condição de dependência. 

Essa “modernização conservadora” é marcada por uma forma de dominação 

burguesa que Fernandes (2005) qualifica de “democracia restrita” – restrita aos membros 

das classes dominantes que universalizaram seus interesses de classe à classe 

trabalhadora, pela mediação do Estado e de seus aparelhos privados de hegemonia17.   

Neste sentido, a burguesia brasileira convergiu para o Estado18 e realizou alianças 

no terreno político de acordo com seus interesses particulares. Fernandes (2005) explica 

que: 

A oligarquia não perdeu a base de poder que lograra antes, como e enquanto 

aristocracia agrária; e encontrou condições ideais para enfrentar a transição 

modernizando-se, onde isso fosse inevitável, e irradiando-se pelo 

desdobramento das oportunidades novas, onde isso fosse possível. 

(FERNANDES, 2005, p. 240) 

 

É latente que as soluções autoritárias “de cima para baixo”, organizando o Estado 

segundo os interesses oligárquicos, burgueses e imperialistas reiterou e aprofundou a 

exclusão das classes subalternas, historicamente destituídas de direitos civis, políticos e 

sociais, contudo, os “de baixo” nunca deixaram de “reivindicar, protestar e lutar” (IANNI, 

                                                           
16 Netto (2009a) ensina que “[...] na idade do monopólio, ademais da preservação das condições externas 

da produção capitalista, a intervenção estatal incide na organização e na dinâmica econômicas desde dentro, 

e de forma contínua e sistemática” (NETTO, 2009a, p. 25). 

 
17 Coutinho (2006) informa que, para Gramsci, é na “sociedade civil” que estão situados os aparelhos 

privados de hegemonia, ou seja, os organismos de participação voluntária (igreja, escolas, etc.), baseados 

no consenso e não na coerção. Para Gramsci, a sociedade civil é um momento do Estado ampliado, um 

espaço no qual tem lugar relações de poder, de disputas societárias e da luta de classes.  

 
18 O Estado é “um produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento; é 

a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida 

por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas 

classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa luta 

estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o 

choque e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. Esse poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela 

se distanciando cada vez mais, é o Estado”. (ENGELS, 2012, p. 213) 
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1984, p. 33). Fernandes (1975) destaca ainda que até mesmo a “revolução dentro da 

ordem”19 é bloqueada pelas classes dominantes e privilegiadas. 

Em face a isto, temos que a burguesia brasileira reflete o padrão dual de 

acumulação do capitalismo dependente e é constituída pelo teor egoístico dos 

comportamentos econômicos individualistas associados a estado de apatia ou de 

conformismo diante da exploração econômica e dos privilégios sociais, e criam 

disposições para manter o padrão dual de expropriação econômica e o padrão compósito 

de hegemonia burguesa.  Esta burguesia se constitui “como um prolongamento da avidez 

e da violência senhoriais” (FERNANDES, 1975, p. 92) e possui marcas da autocracia, da 

oligarquia e do patrimonialismo do período colonial. E será a partir destas 

particularidades da burguesia brasileira que as políticas sociais, incluindo as de Educação 

assumirão configurações baseadas nos interesses desta classe. 

Como o moderno e o atrasado têm de conviver lado a lado, independentemente de 

suas forças relativas, as classes dominantes desenvolvem uma visão de mundo 

particularista e imediatista. Fernandes (1975) destaca ainda que: 

Uma burguesia e uma pequena-burguesia, com horizontes intelectuais muito 

estreitos, delimitam seus papéis aos níveis da estrutura da sociedade e da 

história, para serem os baluartes de uma ordem que consagra a dependência, o 

subdesenvolvimento e a iniquidade sistemática (FERNANDES, 1975, P. 99) 

 

Diante do exposto, ratifica-se a premissa de Fernandes (1968) de que “o 

capitalismo não é apenas uma realidade econômica. Ele é também, e acima de tudo, uma 

complexa realidade sociocultural, em cuja formação e evolução histórica concorreram 

vários fatores extra-econômicos”.  

Nesta mesma perspectiva, ao discorrer sobre as formas de dominação externa na 

América Latina, Fernandes (1975) afirma que o capitalismo se transformou através da 

história de acordo com requisitos econômicos, culturais e políticos. Ele aponta para as 

distintas fases e formas de dominação externa, que vão desde a gênese colonial − o 

significado do sistema de colonização latino-americano e sua subordinação ao mundo 

metropolitano – até o período mais recente, de submissão das nações ao imperialismo. 

Ele assevera que os diferentes tipos de dominação externa na América Latina 

produzem uma especialização geral das nações, como fontes de excedente econômico e 

de acumulação de capital para as nações capitalistas avançadas. 

                                                           
19 Refere-se à constante redefinição da dependência. 
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No que se refere ao quarto padrão de dominação externa, este é um fenômeno 

recente que surgiu no século XX e se consolidou na década de 1950. Trata-se do 

imperialismo total, que está relacionado à associação das grandes empresas monopolistas 

com o sistema bancário e corporações financeiras. 

Convém lembrar que Lênin, na obra “O imperialismo, fase superior do 

capitalismo”, já havia observado no século XIX essa tendência de aglutinação de 

empresas capitalistas. 

Lênin ao realizar uma análise do Banco Alemão, informa que os bancos ao 

movimentarem as contas correntes de vários capitalistas industriais, estas operações, 

consideradas isoladamente, não diminuem em nada a independência dos referidos 

empresários, e o banco não passa de um intermediário. Porém, se estas operações se 

tornam mais frequentes, as contas correntes de uma empresa permitem ao banco conhecer 

a situação econômica de seu cliente, o resultado é uma dependência cada vez mais 

completa do capitalista industrial em relação ao banco.  O aumento da concentração dos 

bancos (cartéis ou trustes) restringe o número de instituições aos quais os empresários 

devem se dirigir na busca de empréstimo e isto aumenta a dependência da indústria a 

esses reduzidos grupos bancários.  

De acordo com o texto, houve um estreitamento da relação dos bancos com a 

indústria e o comércio e, nessa relação, os bancos assumiram um papel de dominação 

sobre o resto da economia. 

[...] um punhado de monopolistas subordina as operações comerciais e 

industriais de toda a sociedade capitalista [...] por meio das suas relações 

bancárias [...] conhecer com exatidão a situação dos diferentes capitalistas, 

depois controlá-los [...] decidir inteiramente sobre o seu destino, determinar a 

sua rentabilidade, privá-los de capital [...] (LENIN, 2000, p. 27).  

 

Lênin informa que simultaneamente a esta relação de dependência, desenvolve-se 

a união pessoal dos bancos com as maiores empresas industriais e comerciais, a fusão de 

uns com as outras mediante a posse de ações e mediante a participação das diretorias dos 

bancos nos conselhos de administração das empresas industriais e vice-versa.  

O processo de predomínio dos bancos consumou-se na passagem do século XIX 

para o século XX através de grandes fusões de empresas nas quais parte cada vez maior 

do capital industrial passa a ter participação acionária dos bancos. Estes, por sua vez 

investem na indústria. A síntese desse fenômeno é feita por Lênin da seguinte maneira:  

[...] pois só a crise de 1900 acelerou em proporções gigantescas o processo de 

concentração, tanto da indústria como do banco, consolidou, pela primeira vez 

as relações com a indústria num verdadeiro monopólio dos grandes bancos e 
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deu a essas relações um caráter incomparavelmente mais estreito e mais 

intenso. O século XX assinala, pois, o ponto de viragem do velho capitalismo 

para o novo, da dominação do capital em geral para a dominação do capital 

financeiro (LENIN, 2000, p.36). 

 

Retomando o conceito de imperialismo total, Florestan (1975) esclarece que este: 

(i) organiza a dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, 

desde o controle da natalidade, da comunicação de massa e do consumo de massa, 

passando pela importação de tecnologias e da concepção de educação básica voltada para 

o trabalho simples e para a conformação de valores burgueses; (ii) aprofunda, nos países 

da América-Latina, a dificuldade de crescimento econômico, cultural e social em bases 

autônomas; (iii) reforça que numa economia dependente, os interesses privados externos 

e internos estão empenhados na exploração do subdesenvolvimento como estratégia de 

acumulação do capital. 

Conforme informado anteriormente, a dominação externa baseada no 

imperialismo total consolidou-se no Brasil nos anos 1950, período do projeto nacional-

desenvolvimentista20 do governo Juscelino Kubitschek, pautado no processo de 

substituição das importações e de impulso às indústrias de bens de consumo, de base e 

automobilísticas, o que demandou, inclusive, investimento no campo da educação 

sobretudo em cursos técnicos para preparação da força de trabalho para atuação neste 

mercado em expansão. 

Com o objetivo de fazer a nação prosperar por meio da industrialização e do 

desenvolvimento econômico, Juscelino Kubitschek contou com o capital nacional e 

principalmente, com o capital estrangeiro. Convém lembrar que este desenvolvimento 

deveria ser realizado “dentro da ordem”, de forma a não vir à tona os conflitos de classe, 

além disso, compreendia-se a sociedade como um todo harmônico e integrado, em que 

deveria existir uma harmonia entre capital e trabalho. 

Sobre o desenvolvimento econômico sob as bases do capitalismo dependente do 

capital estrangeiro, Fernandes (2005) esclarece que: 

É na década de 1950 que se pode localizar a segunda tendência de irrupção do 

capitalismo monopolista como realidade histórica propriamente irreversível. 

                                                           
20 Surge nos EUA, no período pós-guerra (1945), o regime de acumulação fordista-taylorista com o 

propósito de superar a crise de superprodução dos anos de 1929 (crise estrutural do capitalismo) e este 

modelo de produção se expande pelo mundo no período de 1945 a 1970. O Estado assumiu um caráter 

fortemente intervencionista, “[...] através de uma combinação de estado do bem-estar social, administração 

econômica keynesiana e controle das relações de salário” (HARVEY, 2003, p. 137). Cabe ressaltar ainda, 

que no pós-guerra o mundo foi dividido em dois blocos de influência liderados respectivamente pelos 

Estados Unidos (capitalista-imperialista) e União Soviética (socialismo-soviético), assim, uma nova ordem 

mundial e uma nova geopolítica foram delineadas. 
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Nessa fase a economia brasileira já não concorre, apenas, para intensificar o 

crescimento do capitalismo monopolista no exterior: ela se incorpora a esse 

crescimento, aparecendo daí em diante, como um de seus pólos dinâmicos na 

periferia. (FERNANDES, 2005, p. 299) 

 

Está em pauta neste cenário o binômio desenvolvimento/modernização, enquanto 

ideologia e proposta de ação, foi pensado numa perspectiva histórico-evolutiva para tentar 

comprovar a tese do atraso de alguns países, chamados de subdesenvolvidos. 

Desenvolvimento/modernização era, portanto, o pressuposto para romper com o passado 

arcaico e ingressar na dinâmica que os retiraria da situação de atraso, pelas “vias de 

desenvolvimento” até emancipá-los completamente. 

O desenvolvimentismo foi amplamente difundido nos países latino-americanos, 

iniciando-se um programa de cooperação técnica e financeira com essas nações por meio 

da ONU e do governo norte-americano, por conta da preocupação destes com os riscos 

sociais que os países subdesenvolvidos poderiam trazer para a ordem socioeconômica do 

capitalismo no continente. Durante os anos 1950, a ONU se empenhou em “sistematizar 

e divulgar o Desenvolvimento de Comunidade, como uma medida para solucionar o 

complexo problema de integrar os esforços da população aos planos regionais e nacionais 

de desenvolvimento econômico e social” (AMMANN, 2003, p. 32) 

No que tange ao apoio político, Juscelino Kubitschek foi eleito pelas forças de 30, 

que tinham como posições gerais o nacionalismo e a ofensiva à presença do comunismo. 

Além disso, o presidente conseguiu apoio dos os industriais, dos fazendeiros, da classe 

média, de muitos intelectuais nacionalistas, da classe operária e das Forças Armadas, e 

procurou neutralizar a oposição. Neste cenário, a classe trabalhadora, via sindicatos, 

utilizou-se do poder de pressão para as demandas sociais e a inserção no mercado de 

consumo.  

No que se refere à produção de conhecimento e disseminação da ideologia 

desenvolvimentista, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros21 (ISEB), criado em 1955, 

foi importante mecanismo para propagar a necessidade de uma ideologia que preparasse 

o país para o desenvolvimento. Apesar das divergências teóricas e ideológicas (inclusive 

as de corrente marxista) entre os intelectuais, a ideologia desenvolvimentista era a 

hegemônica. 

                                                           
21 Extinto com o Golpe de 1964. 
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No âmbito do desenvolvimentismo, a educação era considerada instrumento de 

construção nacional e de desenvolvimento econômico, o que contribuía para mascarar o 

antagonismo de classes e tudo o que pudesse representar ameaça à ordem social. Assim, 

a existência de diferentes discursos sobre o sistema educacional representava igualmente 

diferentes projetos de classes ou frações de classes. 

Cabe destacar que a escola nos marcos do modo de produção capitalista apresenta-

se de forma desigual e combinada à própria divisão técnica e social do trabalho, o que 

remete à histórica dualidade do ensino, em que há o ensino para formar dirigentes e ensino 

para formar dirigidos. De forma geral, “desde a sua origem, a educação escolar sempre 

foi atravessa por um corte de classe” (RODRIGUES, 2016, p. 360) 

Rodrigues (2016) esclarece que a burguesia, desde sua chegada ao poder político 

vem lutando para reduzir o sistema escolar à (con)formação do cidadão produtivo a fim 

de atender à necessidade intrínseca do modo de produção capitalista.  

Dito isto, a ideologia desenvolvimentista contribuiu para inverter o papel do 

ensino público, assim, a educação de nível médio estava voltada para a formação de mão-

de-obra técnica da classe trabalhadora e a educação de nível superior voltada para a elite 

burguesa, ou seja, o acesso ao Ensino Superior era destinado as frações da classe 

burguesa.  

No que concerne à disputa política e ideológica para a elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lima (2006) pontua que: 

Florestan (1966) participou da Campanha em Defesa da Escola Pública em fins 

dos anos 50 e na década de 1960, com apoio de estudantes, educadores, 

movimentos sindicais, religiosos e correntes políticas de esquerda, na 

promoção de debates e nas lutas contra o substitutivo22 de Carlos Lacerda para 

o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entretanto, diante 

das pressões dos privatistas –laicos e católicos-, o governo João Goulart 

garantiu a vitória do conservadorismo representado por esses setores e 

promulgou, em dezembro de 1961, uma LDB absolutamente subordinada a tais 

interesses. (LIMA, 2006, p. 30) 

 

No bojo da elaboração da LDB/61, surgiram dois pólos de interesse, de um lado, 

estavam os defensores da escola privada, no caso os empresários e principalmente a Igreja 

Católica; e do outro lado, estavam os defensores da escola pública, no caso, intelectuais 

                                                           
22 Defendia a “liberdade” de ensino, priorizava a ação da iniciativa privada e a inclusão de alunos carentes 

de recursos financeiros na sua rede escolar, através do financiamento de bolsas de estudo por intermédio 

do Estado, que passaria a ter função supletiva quanto à educação. O substitutivo Lacerda procurou fixar em 

lei os dispositivos capazes de assegurar os direitos da família e dos particulares em receber e ofertar os 

préstimos educativos. Além disso, o documento defendido por Lacerda para orientar os rumos da educação 

nacional tentou evitar que a mudança social dissolvesse a posição das escolas confessionais católicas e, 

sobretudo, a presença da Igreja na formação para a cidadania. 
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como: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Florestan Fernandes, entre outros. Houve 

uma forte campanha em Defesa da Escola Pública, que culminou com o Manifesto dos 

Educadores Mais Uma Vez Convocados (1959). 

Ghiraldelli (2001) informa que o Manifesto de 1959 não foi favorável ao 

monopólio do ensino pelo Estado, pelo contrário, foi favorável à existência das duas 

redes, pública e particular; mas propunha que as verbas públicas servissem somente à 

rede pública e que as escolas particulares se submetessem à fiscalização oficial. 

Tomando-se como base a Lei 4.024/61, que instituiu a LDB, pode-se destacar o 

seguinte: a educação como direito de todos, podendo ser realizada pela livre iniciativa do 

setor privado e pelo poder público e a garantia do direito de escolha (pela família) sobre 

a educação a ser ministrada. Além disso, houve a permanência da demanda católica, e o 

ensino religioso constituiu-se em disciplina facultativa e ministrado sem ônus para os 

poderes públicos. 

A LDB/61 garantiu igualdade de tratamento, por parte do Poder Público, para os 

estabelecimentos oficiais e os particulares, o que possibilitou que as verbas públicas 

fossem destinadas à rede particular de ensino em todos os graus. E ainda, conforme inciso 

II do art. 3º da Lei 4.024/61, a responsabilidade do Estado com a educação obrigatória foi 

definida de forma supletiva e situou a obrigatoriedade escolar como responsabilidade 

principal da família. 

A responsabilização efetiva do Estado quanto à realização da obrigatoriedade do 

ensino não se efetivou, pois não havia referência na Lei à obrigação de vagas escolares a 

todos, além disso, havia a disseminação de bolsas de estudo com repasse de verbas 

públicas para as escolas privadas com vistas a suprir a carência de vagas públicas, soma-

se a isso, o caráter primordial da educação pela família e a isenção da obrigatoriedade de 

matrícula nos casos em que se comprovasse “estado de pobreza do pai ou responsável, 

insuficiência de escolas, matrícula encerrada, doença ou anomalia grave da criança” 

(Capítulo II, parágrafo único, Lei 4.024/61).  

Vieira (1985, apud CUNHA, 1991) afirma que os avanços no setor educacional 

não foram, "além de promessas e de tropeços". Em todos os níveis de ensino, inclusive 

no tocante à alfabetização de adultos, os projetos governamentais eram "pouco vigorosos, 

para não dizer anêmicos". Pode-se verificar que a política econômica de incremento do 

setor industrial prevaleceu sobre a política social. 

A vitória privatista no episódio da LDB/61, na análise de Florestan, ocorreu pela 

conjugação de duas variáveis conjunturais: a) pela forte associação da Igreja Católica com 
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o setor empresarial do ensino, com a primeira lutando para recuperar o monopólio da 

educação e o segundo tentando evitar a competição com o sistema público em 

crescimento; b) pela qualidade do representante dos interesses das escolas particulares, o 

deputado Carlos Lacerda, uma “mente poderosa” com alta “capacidade da ação 

parlamentar” (FERNANDES, 1991b apud OLIVEIRA, 2010, p. 46). 

Pode-se constatar que a burguesia brasileira solapou a proposta de LDB de cunho 

reformista, baseada nos ideais liberais da revolução educacional23, ou seja, a fim de 

atender interesses particularistas das classes e de setores dominantes, minou a proposta 

de uma “revolução educacional dentro da ordem”. Porque no Brasil, segundo Florestan, 

o que importava para as elites das classes dominantes era deseducar, não educar. Educar 

os filhos das elites e deseducar a massa, mantendo-a fora da escola ou dentro de uma 

escola funcional à reprodução de mão-de-obra qualificada ou semiqualificada, de acordo 

com os vários graus de desenvolvimento econômico (FERNANDES, 1995b, p. 195 apud 

OLIVEIRA, 2010, p. 47). 

Nos anos 1960 o presidente João Goulart desenvolvia um governo voltado para a 

promoção da justiça social e da soberania nacional. Sua política de valorização dos 

direitos trabalhistas, de defesa das reformas de base e de independência nas relações 

exteriores, juntamente com a tentativa de limitar a remessa dos lucros do capital 

estrangeiro para fora do país, desagradou aos interesses da burguesia brasileira associada 

ao capital imperialista. 

A instauração da ditadura civil-militar 24em 1964 foi a resistência capitalista às 

lutas pela reforma de base e pelo aprofundamento da democracia, que foram sufocadas 

por meio da violência. Além disso, a flexibilização e a degradação das condições de 

                                                           
23 Em linhas gerais, os defensores da escola pública indicavam as seguintes medidas para o ajustamento da 

educação aos requisitos econômicos, políticos, sociais e culturais da ordem social democrática vinculada à 

economia mecanizada e à civilização tecnológico-industrial: a) a extensão do ensino primário a todos os 

indivíduos em idade escolar (ou acima desta, quanto não o possuam), assegurando a todas as regiões do 

país, independentemente de sua estrutura demográfica e de suas riquezas, meios para incentivar esse 

desiderato; b) a diferenciação interna do sistema educacional brasileiro, de modo a dar maior amplitude às 

funções educacionais dos diferentes tipos de escolas, ajustando-as convenientemente às necessidades 

educacionais das diversas comunidades humanas brasileiras – incluindo uma proposta de “revolução 

educacional” que levasse à mudança de mentalidade e hábitos pedagógicos, redefinindo o uso social da 

educação por meio de novas concepções educacionais; c) e, por fim, a abolição da seleção educacional com 

fundamento em privilégios (de riqueza, de posição social, de poder, de raça ou de religião) (FERNANDES, 

1966, pp. 128 e 129, apud OLIVEIRA, 2010, p. 43 ). 

 
24 De acordo com Netto, o regime derivado do golpe de abril de 1964 era o que melhor atendia aos interesses 

do grande capital, por isto deve ser compreendido como uma forma de autocracia burguesa ou como 

ditadura do grande capital. Neste sentido, o golpe não foi puramente militar, mas civil-militar. 
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trabalho e vida dos trabalhadores foram reforçadas a fim de atender às necessidades de 

acumulação do capital.  

As forças envolvidas para a consolidação da autocracia burguesa, neste período, 

eram compostas por estratos sociais provenientes das oligarquias e dos emergentes 

interesses industriais e financeiros, alinhados aos países imperialistas para garantir a 

expansão capitalista. Isto evidencia a composição entre o “arcaico” e o “moderno” e um 

pacto “contrarrevolucionário”25, caracterizado por Florestan Fernandes como um “padrão 

compósito e articulado de dominação burguesa”. (LIMA, 2006, p. 22). 

Na perspectiva de uma modernização conservadora do país, a ditadura primou 

pela ampliação das funções políticas, sociais, culturais e econômicas do Estado, esta 

última integrada ao adensamento de padrões internacionais definidos pelo centro 

capitalista e aplicados aos países da periferia capitalista.  

Netto (2009b) esclarece que, além das determinações do cenário brasileiro, a 

ditadura estava inserida no contexto internacional e destaca três finalidades desta: 

[...] adequar os padrões de desenvolvimento nacionais e de grupos de países ao 

novo quadro do inter-relacionamento econômico capitalista, marcado por um 

ritmo e uma profundidade maiores de internacionalização do capital; golpear 

imobilizar os protagonistas sociopolíticos habilitados a resistir a esta 

reinserção mais subalterna no sistema capitalista; e, enfim, dinamizar em todos 

os quadrantes as tendências que podiam ser catalisadas contra a revolução e o 

socialismo. (NETTO, 2009b, p. 16) 

 

 No que tange às políticas sociais e assistenciais, estas foram implantadas de forma 

centralizada no governo Federal, principalmente no que se refere à centralização 

financeira, com o esvaziamento do papel dos estados e municípios; de forma burocrática, 

pautada no tecnicismo e autoritária imperando uma lógica mercantil em benefício do 

grande capital. A “questão social”26 foi tratada através do binômio repressão-assistência, 

ficando a assistência subordinada aos preceitos da Doutrina de Segurança Nacional, 

funcionando como mecanismo de legitimação política do regime. 

                                                           
25 “O conceito de contra-revolução burguesa é utilizado para identificar ações autocráticas de defesa da 

ordem do capital, características de governos militares, bem como ações relativas às práticas formais da 

democracia restrita, ou seja, institucionalizada por meio de um conjunto de relações jurídicas e políticas” 

(LIMA, 2006, p. 25) 

 
26 A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária 

e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado 

e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão. 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009, p.77) 
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Com o desenvolvimento do capitalismo, a educação passou a ser uma exigência 

do próprio capital27 com vistas a qualificar a força de trabalho para atender as mudanças 

no na esfera produtiva28. 

Na década de 1960 entrou em pauta política a “reforma da educação”, disputada 

pelas frações burguesas e por movimentos sociais, dentre eles o movimento estudantil. 

Lima e Pereira (2009) esclarecem que a burguesia brasileira se apropriou das bandeiras 

de luta dos movimentos sociais e tomou para si a condução do processo que Florestan 

Fernandes denominou de “reforma universitária consentida”. Deste modo, ao mesmo 

tempo que a burguesia acelerava o crescimento econômico (“milagre econômico”), 

ampliava o acesso e modernizava a educação através do processo que Florestan Fernandes 

denominou de “milagre educacional”.  

A reforma universitária operada pela burguesia, sob forte influência 

estadunidense, foi conduzida com vistas a preservar o monopólio do conhecimento, a 

adequar as universidades às demandas do capital e à racionalidade formal-burocrática, 

inclusive com a departamentalização dos cursos e a fragmentação do saber, e com vistas 

a expandir o ensino superior privado. Desta forma, o conhecimento passou a ser destinado 

à apropriação privada, submetido à esfera produtiva, à livre iniciativa e esvaziado do seu 

dinamismo crítico. 

A educação básica, dentro deste modelo de produção, permaneceu direcionada ao 

ensino profissionalizante e tecnicista, com vistas à inserção no mercado de trabalho. 

Leher (2010) esclarece que: 

Concretamente, o governo empresarial militar aumentou a oferta escolar, 

expandindo o ensino fundamental, mas o fez a partir da lógica de que os filhos 

dos trabalhadores deveriam receber uma educação mais rudimentar. Por isso, 

muitos educadores que resistiram à ditadura compreendiam que o objetivo de 

uma escola de caráter unitário era o objetivo geral a se alcançar. Esse propósito 

somente poderia ser alcançado por meio da defesa de um sistema nacional de 

educação e pela definição do dever do Estado como forma de assegurar a 

educação a todos os cidadãos como um direito humano fundamental. (LEHER, 

2010, p. 30) 

 

                                                           
27 Por meio da interferência de organismos internacionais, desde o período do nacional-

desenvolvimentismo no Brasil, tais como: Banco Mundial, FMI, ONU, Cepal, Unesco. 

 
28 Na década de 1970 a economia mundial capitalista passou por nova crise estrutural que alterou a 

configuração do modo de produção do capital e da ordem burguesa mundial. No período de 1960 a 1970 o 

modo de produção do capital monopolista, baseado no taylorismo-fordismo-keynesianismo entrou em 

colapso e como resposta a esta, crise o capital passou a organizar a produção e o mundo do trabalho a partir 

do modelo toyotista (ou acumulação flexível). Esta crise do capital colocou em xeque as políticas de 

Welfare-State dos países centrais. 
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A fim de apresentar um panorama da situação dos prédios escolares que ofereciam 

ensino primário, Algebaile (2009) apresenta alguns dados provenientes do censo escolar 

do Brasil, de 1964, sob a responsabilidade do INEP, e destaca que dos 107.411 prédios, 

apenas 49.024 haviam sido construídos para tal fim e 65. 414 não eram prédios próprios. 

Ela ressalta que, no Rio de Janeiro, “metade dos prédios escolares era ainda de adobe, 

madeira, taipa ou material similar [...] 79.604 não tinham qualquer tipo de abastecimento 

de água [...], 61.324 não tinham instalações sanitárias” (ALGEBAILE, 2009, p. 136) 

Esta situação demonstra como a expansão da oferta escolar estava ancorada no 

modelo dualista entre o “moderno”, o bem equipado e o “arcaico”, com práticas 

simultâneas de desconstrução e desmontagem de conquistas efetuadas, essas práticas 

foram capazes de produzir e manter desigualdades no campo educacional. Assim, o 

“Estado brasileiro se encarregava de produzir uma escola precária que permaneceria 

como prática de contenção da expansão do direito à educação e da própria esfera pública”. 

(ALGEBAILE, 2009, p. 138) 

“Numa sociedade organicamente montada sobre a discriminação e o privilégio de 

poucos, não há interesse por uma escolarização que nivela – em quantidade e qualidade 

– o acesso efetivo do saber” (FRIGOTTO, 2010a, p. 202). Pode-se afirmar que o acesso 

à escola não se constitui em obstáculo aos interesses da burguesia; pelo contrário, esta 

possui funcionalidade econômica, política e ideológica. O que a burguesia nega é a 

qualidade das escolas voltadas para a classe trabalhadora e o controle da organização 

escolar por esta classe. 

Apesar do “milagre econômico” vivido até o ano de 1973, a primeira crise do 

petróleo foi um indício de que a estratégia de exportação estava esgotada, assim, o saldo 

da ditadura civil-militar foi: 

a concentração de renda, o arrocho salarial, com a perda do poder aquisitivo 

do salário mínimo, o aumento dos preços, a diminuição da oferta de alimentos, 

o colapso dos serviços públicos de transporte e de saúde, enfim, as precárias 

condições de vida de uma grande parcela das populações urbanas. (ESCOREL, 

2012, p. 325-326) 

 

A crise tornou-se aguda na primeira metade da década de 1980, assim, a recessão 

fragilizou a aliança que sustentara o regime burocrático autoritário (capital 

nacional/internacional e tecnoburocracia civil/militar).  Neste contexto, o governo de 

Figueiredo (1979-1985), tendo em vista a crise econômica e as reivindicações populares 

e sindicais, que passaram a exigir a volta do estado de Direito, promoveu uma abertura 
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“lenta e gradual”, porém, permanecendo obediente aos parâmetros da “democracia forte”, 

estabelecidos pelo governo anterior. 

As elites brasileiras, temendo o risco das eleições diretas, realizaram um “pacto” 

para a condução do processo de transição e apoiaram a indicação de Tancredo Neves para 

a presidência da República, em 1985. Como se sabe, Tancredo Neves não passava de um 

político de linha moderada e em aliança dos setores políticos ligados à ditadura.  

 Em decorrência do exposto, pode-se constatar que a formação social e econômica 

brasileira está estruturada na dialética do “moderno” e do “arcaico”, em que as relações 

sociais estão pautadas na cultura patrimonialista e particularista, típicas do período 

colonial. Essas características herdadas têm como consequência a exclusão da população 

das decisões políticas, econômicas e sociais. Assim, a modernização coexiste com o 

atraso social estrutural e a conjugação desses elementos é fundamental à acumulação dual 

de capital e à apropriação repartida do excedente econômico nacional. 

 Destaca-se ainda, que a burguesia autocrática brasileira realiza acordos 

conservadores para impedir “revoluções dentro da ordem” e reprimi-las pela via da 

coerção (violência), vide a instauração da ditadura civil-militar em face à possível reforma 

de base “dentro da ordem” nos anos 1960. Além disso, cumpre lembrar que o Estado é o 

instrumento deste processo, na medida em que cria e recria o modo de acumulação e 

permite a consolidação do capitalismo e da estrutura desigual e combinada. 

No que se refere ao consenso, o Estado ao implementar as políticas públicas, como 

por exemplo a aprovação da lei de “reforma da educação”, ao mesmo tempo que atende 

aos interesses da burguesia atende os interesses da classe trabalhadora dentro dos limites 

do capital. Assim, as políticas se materializam como resultado de disputas e pressões de 

interesses diversos e antagônicos com vistas a dar respostas ao acirramento das 

expressões da “questão social”. 

Em linhas gerais, a formatação das políticas públicas “dentro da ordem” depende 

da “correlação de forças na luta política entre os interesses das classes sociais e seus 

segmentos envolvidos na questão”, em que se tem um aumento das negociações durante 

o período de expansão e restrição das negociações no período de recessão. Nesse sentido, 

os limites e possibilidades da política social estão relacionados aos ciclos econômicos de 

acumulação do capital. (BEHRING, 2009, p. 19) 
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1.3. NEOLIBERALISMO, SOCIAL-LIBERALISMO E EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

A partir das considerações anteriores, este item apresenta a discussão sobre como 

o capitalismo contemporâneo no cenário internacional, em suas modificações 

significativas a partir de suas crises orgânicas, se expressa na realidade brasileira e como 

trará um impacto na Política de Educação. Este debate fornece subsídios para 

compreender, posteriormente, o contexto de surgimento do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) e o direcionamento desta política ao estudante “pobre”, 

de forma seletiva e focalizada. 

 É no contexto de crise29 de acumulação do capital dos anos 1970 e como 

alternativa ao Estado intervencionista e de bem-estar social que as propostas neoliberais30 

começaram a ganhar espaço nos países centrais.  

A burguesia internacional ao adotar a opção neoliberal como alternativa para saída 

da crise estrutural do capitalismo tem como horizonte a reorganização da produção e da 

circulação de mercadorias, a redefinição do papel do Estado e a financeirização da 

economia. Além disso, essas soluções seriam aprimoradas com o reforço à cultura e 

ideologia da competitividade e do individualismo, bem como com a subversão do que é 

coletivo e público ao que é privado e individual, a partir do momento em que o mercado 

passa a ser o ente ordenador das relações, transformando todas as esferas da vida social 

em áreas potencialmente lucrativas. 

É também neste cenário que o termo “sociedade civil” é utilizado como base 

teórica do neoliberalismo, assentado na defesa de um “Estado mínimo” e no 

fortalecimento do espaço denominado de “terceiro setor”, situado além do mercado e do 

Estado e considerado como cenário de pactos sociais, livre de contradições. 

Esta compreensão do Estado e da sociedade civil como esferas cindidas visa ao 

fortalecimento de tudo o que não depende do Estado, o que justifica a defesa da 

                                                           
29 Nos anos 70 o capitalismo entrou em profunda crise de acumulação. Esta crise se iniciou nos países 

centrais e estendeu-se aos países periféricos. No Brasil, a crise está relacionada ao fim do “milagre 

econômico” dos anos 1980 e ao processo de reestruturação produtiva nos anos 1990. 

 
30 Montaño e Duriguetto (2011) explicam que “[este] constitui a atual estratégia hegemônica de 

reestruturação geral do capital - em face da crise, do avanço tecnocientífico e das lutas de classes que se 

desenvolvem no pós-1970, e que se desdobra basicamente em três frentes: a ofensiva contra o trabalho [...] 

e as chamadas reestruturação produtiva e (contra)reforma do Estado” (MONTAÑO E DURIGUETTO, 

2011, p. 193) 
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privatização propalada pelo neoliberalismo e a ideologia da responsabilidade social e a 

legitimação das práticas de voluntariado e da solidariedade31. 

De acordo com Neves e Fernandes (2002), nos países de economia dependente, o 

padrão neoliberal de desenvolvimento, sob a direção dos organismos internacionais 

(Banco Mundial e FMI) se caracteriza pela maior inserção do capital financeiro e 

produtivo internacional na economia nacional, pela abertura importação de bens e 

serviços, pelo privilégio de subsídios estatais aos setores exportadores e pela 

desregulamentação as relações de trabalho. 

 Contudo, apesar de os governos neoliberais defenderem a privatização, a 

desregulamentação da economia e do trabalho e a redução de gastos públicos com as 

políticas sociais, essas mudanças não foram significativas nos países centrais, que 

continuaram a manter áreas estratégicas sob controle do Estado. Sader (1995 apud 

Nascimento; Silva; Algebaile, 2002) afirma que “o neoliberalismo é um remédio amargo 

que os países do Primeiro Mundo não tomam na dosagem que propõem ao Terceiro 

Mundo ou, se tomaram, já passaram a corrigir seus rumos [...]” 

Na ordem da “mundialização do capital”32, os governos brasileiros, a partir da 

década de 1990, seguindo as recomendações do “Consenso de Washington”33 , bem como 

às dos organismos internacionais, tais como: Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

Banco Mundial (BM), optaram por implementar políticas macroeconômicas de 

estabilização e de reformas estruturais liberalizantes para adequar o país à nova ordem 

econômica, sem perder de vista a correlação de forças entre os setores dominantes e os 

subalternos. A partir destas medidas, o crescimento (e não mais o desenvolvimento) 

econômico seria o principal meio pelo qual a pobreza seria aliviada. 

Para o Banco Mundial, a educação tem papel central na resolução dos problemas 

econômicos resultantes das transformações que vem ocorrendo mundo do trabalho desde 

                                                           
31 Ao contrário desta interpretação conservadora, a “sociedade civil”, a partir do ponto de vista marxista, é 

o espaço de luta entre Capital e Trabalho, ou seja, de disputa de projetos classistas antagônicos. 

 
32 Sobre a mundialização do capital, ver François Chesnais, A mundialização do capital,1996. 

 
33 Um grupo de economistas, reunidos em Washington (1989), elaborou consensualmente um conjunto de 

propostas políticas e reformas requeridas para a “salvação latino-americana”. Este receituário de políticas 

foi utilizado pelos organismos internacionais como condicionamento para realização da renegociação da 

dívida externa. 

Dentre as medidas propostas pelo Consenso de Washington destacam-se: Diminuição do Papel do Estado 

– privatizações, demissões, desregulamentação das relações trabalhistas, terceirizações, diminuição da 

carga tributária; Abertura Econômica e Comercial – livre trânsito para o capital financeiro e abertura dos 

mercados. 
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a década de 1970. De acordo com essa lógica, caberia à escola o papel de formar 

trabalhadores preparados para aumentar a produtividade e adquirir novos conhecimentos 

(vinculados à realidade imediata, desvinculados do acesso a formas superiores de 

pensamento) e assim, serem capazes de se adaptar a estas mudanças e reduzir a “pobreza”. 

O Banco Mundial, a partir de suas orientações para os países desenvolvimento, 

definiu pobreza a partir da “incapacidade de atingir um padrão de vida mínimo”.34 

Conforme Ugá (2004), o BM, para reduzir a pobreza, propôs estratégias políticas a fim 

de estimular a criação de novas oportunidades para que os “pobres” pudessem obter 

rendimentos, assim, com mais renda, o indivíduo poderia ultrapassar a fronteira da 

pobreza e desta forma, ser considerado um não “pobre”. Pode-se perceber que para este 

organismo, a pobreza estava atrelada ao fator da renda. 

 A partir da reformulação da “teoria do capital humano”35, o discurso neoliberal 

direcionou a educação no sentido de capacitar os indivíduos para um mercado de trabalho 

cada vez mais restrito, com vistas à empregabilidade36. Apesar de o modelo neoliberal 

basear-se na desigualdade social, este reforça a lógica de que, na sociedade moderna, 

somente os “melhores” estariam aptos para competir com os outros no mercado de 

trabalho e assim reduzir a pobreza.  

Nesta mesma linha de raciocínio, Martínez Boom (2004, p. 220 apud Libâneo 

2012, p. 19) esclarece que para o Banco Mundial o conceito de aprendizagem é visto 

como necessidade natural, como incorporação de competências mínimas para 

sobrevivência social e torna-se pré-requisito para o desenvolvimento humano e social: 

A ideia do Desenvolvimento Humano é mais exequível aos indivíduos e não 

exclusivamente à sociedade e, neste sentido, já não se trata da ênfase no 

desenvolvimento econômico em geral mas no desenvolvimento dos indivíduos 

em que cada um se reconhece como portador de um desenvolvimento, como 

propriedade intrínseca do indivíduo. [...]. O foco das políticas sociais deve ser 

o ser humano como recurso mais importante, pois se trata de sujeito que deseja 

e consome, portanto, suscetível de ingressar no mercado. (MARTÍNEZ 

BOOM, 2004, p. 220 apud LIBÂNEO 2012, p. 19) 

                                                           
34 O padrão de vida mínimo é avaliado pela capacidade de consumir, isto é, a despesa necessária para que 

se adquira um padrão mínimo de nutrição e satisfação de outras necessidades básicas. 

 
35 Para aprofundamento da teoria do capital humano consultar Frigotto (2010a; 2010b). 

 
36 Empregabilidade está relacionada à capacidade individual de adquirir competências, habilidades, atitudes 

e comportamentos. A “teoria do capital humano” na tentativa de superar os impactos negativos da 

acumulação capitalista, parte da lógica de que aquisição desses elementos - que possuem valor econômico 

- geraria a ampliação da capacidade de trabalho, na conquista de melhores empregos e na possibilidade de 

redução da desigualdade na distribuição de renda. Percebe-se que há uma individualização do coletivo. Para 

este discurso ideologizado a desigualdade se estabelece entre pessoas e não na divisão da sociedade em 

classes antagônicas. 

 



39 
 

 

 Enquanto no Relatório do BM de 1990 o problema da “pobreza” estava 

relacionado à variável renda; no Relatório de 2000/2001 tinha como estratégia a expansão 

das capacidades humanas das pessoas “pobres”.  

 Ugá (2004) sinaliza que no Relatório 2000/2001 a “pobreza” era identificada em 

termos de privação de capacidades, ou seja, múltiplas privações decorrentes de processos 

econômicos, políticos e sociais. Entretanto, a partir da noção de Amartya Sen, a “pobreza” 

poderia ser superada por meio da aquisição de fatores individuais tais como: 

competências, habilidades e atitudes. Assim, o indivíduo capacitado poderia ampliar suas 

escolhas e competir no mercado por melhores empregos. Neste sentido, as capacidades e 

vantagens individuais deveriam ser igualadas e não a renda. 

 Com base nesta lógica, o Estado deveria cumprir deveres com os “pobres” 

(“incapazes”) por meio de políticas sociais focalizadas e seletivas – educação, por 

exemplo. Assim, o Estado teria o papel de aumentar a capacidade dos indivíduos e quando 

estes estivessem capacitados, o Estado deixaria que eles procurassem seu 

desenvolvimento pessoal no mercado a fim de conquistar sua empregabilidade e 

capacidade de competir. 

Assim, as instituições multilaterais – especialmente FMI e Banco Mundial – para 

equacionar a instabilidade econômica e política dos países periféricos, conduziram as 

políticas sociais de forma focalizada nos “pobres” como forma de justificar a maior 

eficiência dos gastos.  

A lógica era compensar as populações mais vulneráveis à estagnação 

econômica, às elevadas taxas de desemprego, à falta de perspectivas de 

futuro, mas também contrabalançar os efeitos dos cortes orçamentários 

impostos pelas políticas de ajustamento. Assim, os programas de ajustes 

estruturais de primeira geração restringiram a política social a políticas 

compensatórias, de alívio, voltada às camadas mais vulneráveis [...] 

(MAURIEL, 2013, p. 103) 

  

 Essa mudança de paradigma, com a inclusão do “combate à pobreza” nos 

relatórios dos organismos internacionais, está relacionada à constatação do fracasso do 

neoliberalismo puro, que acarretou altos custos sociais e impactos negativos do ajuste 

estrutural. Neste sentido, na segunda metade dos anos 1990 ocorre uma inflexão do 

pensamento hegemônico em relação ao debate de mercado e bem-estar social e emerge o 

que veio a ser chamado de “Pós-Consenso de Washington”, cujo ideário alega se afastar 
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do neoliberalismo puro e abrir novas vias para a extensão da proteção social, da justiça 

social, da filantropia e do voluntariado. 

É neste contexto de crise do capitalismo que surge o social-liberalismo nos centros 

imperialistas, em meados dos anos 1990. Castelo (2013a) informa que os discursos 

defendidos pelos organismos internacionais precisaram ser reformulados em prol da 

manutenção de sua legitimidade e de seu projeto de poder, o que os levou a incorporar o 

discurso da “face humana ao desenvolvimento e à ‘globalização’ para reduzir as tensões 

sociais e políticas” (CASTELO, 2013a, p. 121).  

Neste sentido, o chamado de social-liberalismo muda certos aspectos do 

neoliberalismo para preservar sua essência37. 

Esta é a nova face do neoliberalismo na América Latina, na qual as políticas 

econômicas e sociais seguem, em essência, os ditames do Pós-Consenso de 

Washington, escrito pelo mesmo redator do Consenso de Washington. Ou 

seja, tudo mudou para permanecer o mesmo [...] (CASTELO, 2013a, p. 

122) 

 

De acordo com os estudos de Castelo (2013b), essa nova fase do neoliberalismo 

país, baseada na ideologia novo desenvolvimentismo, em que se mesclam aspectos 

econômicos e de justiça social, foi aprofundada a partir do segundo mandato do 

Presidente Lula (2007-2010) e do governo Dilma Rousseff, diferente da fase de ajustes 

promovida no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

O autor em tela faz uma reflexão se houve de fato uma ruptura com o 

neoliberalismo, pois de acordo com alguns analistas, o governo Lula após a crise de 2008 

supostamente adotou medidas que romperiam com o neoliberalismo, em especial no que 

se refere às políticas econômicas. Para ratificar sua tese ele faz uma análise da condução 

da política econômica dos últimos dez anos e constata que há manutenção de uma política 

econômica que estimula o aprofundamento da economia política de financeirização e do 

novo imperialismo, que conjugam o moderno com o arcaico. 

Para além das aparências macroeconômicas, que exibem bons resultados 

em determinadas conjunturas, está em curso no Brasil a reafirmação e 

consolidação de uma nova etapa do capitalismo dependente que começou 

na década de 1990 [...]. Privilegiam-se os circuitos financeiros da 

plutocracia nacional e internacional (créditos, ações, derivativos, dívida 

pública, em suma, o capital portador de juros) que articulam a criação de 

valores fictícios nos balanços contábeis e tratam de promover a punção da 

mais-valia produzida sob o signo da superexploração da força de trabalho 

                                                           
37 Castelo (2013a) elenca os seguintes: retomada dos lucros dos grandes monopólios capitalistas via o novo 

imperialismo, a financeirização da economia, a reestruturação produtiva e precarização do mundo do 

trabalho, os aumentos da taxa de exploração da força de trabalho, reconfiguração das intervenções do 

Estado ampliado na economia e na “questão social”, o apassivamento e cooptação da classe trabalhadora e, 

em determinados casos, a decapitação das suas lideranças mais combativas. 
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em diversos ramos da indústria e dos serviços, e a massiva expropriação 

dos meios de produção no campo e na cidade (CASTELO, 2013a. p. 129) 

 

Castelo (2013) esclarece que a pressão pela mudança na linha da política 

econômica brasileira se intensificou com a crise do capital de 2008 e foi neste contexto 

que se fortaleceram as teses do novo desenvolvimentismo dentro do aparelho estatal - 

elogiadas pelos intelectuais orgânicos da burguesia. O novo desenvolvimentismo 

preconiza a “intervenção estatal na economia e na “questão social” para estimular o 

crescimento e distribuição de renda, política externa mais ativa, investimentos em infra-

estrutura”. (CASTELO, 2013a, p. 130). 

Alinhado a este pensamento, Lustosa (2011) informa que no Brasil a estagnação 

da produção, um dos efeitos da programática neoliberal, tem como contrapartida a 

intensificação das políticas de recorte social, fazendo com que o Estado seja o principal 

agente das políticas de “transferência de renda” e de “inclusão social”. A autora 

acrescenta que essa estratégia de focalização nas famílias pobres contém traços 

conservadores que individualizam e despolitizam a política, os sujeitos e a “questão 

social”, em contraposição às lutas coletivas e aos direitos sociais universais.  

A autora destaca ainda o peso político e econômico deste tipo de política em países 

da periferia do capital, donde a negação de direitos e os sentidos da pobreza estrutural são 

fetichizados e obscurecidos. E acrescenta: 

[...] É essa incompatibilidade com os direitos sociais que leva o sistema 

a investir na esfera subjetiva e formação das consciências sociais e 

políticas, à qual opera o Estado social provedor, caritativo, que tem no 

consumo a dimensão responsável por legitimar esse padrão 

civilizatório, calcado no consentimento e despolitização silenciosa das 

classes pobres. (LUSTOSA, 2011, p. 199) 

 

Percebe-se que o Estado “nunca deixou de frequentar o núcleo duro do capital 

monopolista” (CASTELO, 2013a, p. 132). E ainda, de acordo com Brettas (2012), o 

Estado não é neutro e que suas ações, ainda que não sejam totalmente insensíveis às 

pressões que vêm da sociedade, possuem um nítido caráter classista, de modo que a gestão 

do fundo público está sempre comprometida com os interesses da classe dominante.38  

Alinhado a esta perspectiva de centralidade do Estado para a realização de 

mudanças econômicas e políticas no capitalismo dependente, Osório (2014) esclarece que 

                                                           
38 De acordo com Osório (2014), “as frações burguesas que hegemonizam a mundialização não buscam o 

enfraquecimento do Estado. Ao contrário, tratam de reformá-lo em termos de poder, tanto no centro quanto 

na periferia, embora isso implique processos diferentes em cada caso. (OSÓRIO, 2014, p. 202) 
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“o Estado negocia com outros Estados os processos de integração regional, bem como os 

espaços a serem conquistados pela nova economia no plano internacional, de modo que 

seus dirigentes participam ativamente nos mais diversos fóruns econômicos mundiais” 

(OSÓRIO, 2014, p. 225) 

Diante do exposto, pode-se constatar que no bojo do desenvolvimento desigual e 

combinado do capitalismo periférico brasileiro, o “novo desenvolvimentismo” vende a 

ilusão do desenvolvimento sob uma nova aparência com o objetivo de moldar uma 

determinada concepção de mundo para o aprofundamento de uma etapa superior do 

capitalismo dependente brasileiro. 

Na mesma perspectiva crítica, Filgueiras (2010) realiza uma análise de conjuntura 

da dinâmica da economia brasileira no período Lula, bem como a natureza da sua política 

macroeconômica, e ratifica que as mesmas só podem ser avaliadas no seu sentido político 

mais profundo, quando se consideram certas características estruturais que configuram o 

atual padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro. 

Neste sentido, o autor supracitado afirma que o debate acerca dos motivos para a 

melhor performance macroeconômica brasileira e a polarização dos argumentos 

utilizados pelo governo Lula e seus aliados e ainda, dos opositores de direita, obscurecem 

o debate da estrutura e da dinâmica do capitalismo dependente brasileiro. Ele afirma que 

essa percepção economicista que é apresentada e imposta à sociedade de forma objetiva 

e determinista, procura descartar a possibilidade de ação dos sujeitos políticos ao 

substituir a política pela economia e esta pelo mercado.  

Assim, há uma linha de continuidade entre os governos de FHC e de Lula, com a 

manutenção, no fundamental, do mesmo modelo econômico – intrinsecamente instável e 

gerador de vulnerabilidade externa estrutural – e da mesma política macroeconômica 

ortodoxa. Informa ainda que, de acordo com cada conjuntura, este modelo econômico 

pode ser flexibilizado para garantir a manutenção da acumulação capitalista. 

 Isto posto, podemos compreender, em linhas gerais, a redefinição das Políticas de 

Educação adotadas na gestão Cardoso (1995 a 2002) e na gestão petista Lula (2003 a 

2010) e Dilma (2011 a 2016) a partir destas metamorfoses do capitalismo. 

 Cabe citar aqui a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada 

pelo Banco Mundial em 1990, em Jomtien, Tailândia, em que foi elaborado o documento 

denominado Declaração Mundial da Conferência de Jomtien. No Brasil, o primeiro 

documento produzido a partir desta Conferência foi o Plano Decenal de Educação para 

Todos (1994-2003) com o objetivo de ampliar e expandir a educação básica e superior. 
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Entretanto, de acordo com a lógica utilitarista do Banco Mundial, a educação continuou 

condicionada à sua concepção mercadológica e à formação do trabalho simples39, 

referenciada em preceitos pragmáticos e funcionais às necessidades da manutenção da 

coesão social e da produção capitalista. 

Deste modo, concordamos com Amin (1996, apud Leher, 1999) quando ele afirma 

que a dimensão do trabalho nos países periféricos está excluída do mercado de trabalho 

científico avançado e que esta forma de integração desses países à economia mundial é 

funcional ao modelo de acumulação.  

Isso ratifica a importância dada ao ensino básico e à formação profissional 

“aligeirada” cada vez menos politécnica40, e a um ensino superior destituído de autonomia 

e de produção de conhecimento novo, pois a este cabe “adequar os pacotes tecnológicos 

à realidade local” (LEHER, 1999, p.27). Há, portanto, a permanência em um projeto de 

sociedade que aprofunda sua dependência, subordinada aos grandes interesses dos centros 

hegemônicos do capitalismo mundial. 

 Libâneo (2012) destaca que, pós-Jomtien, surgiu no meio educacional propostas 

polarizadas para melhorar a educação, que vão desde o retorno da escola tradicional, 

centrada na aprendizagem e nas tecnologias, destinada a formar os filhos dos ricos até as 

que preferem que ela cumpra missões sociais e assistenciais, com forte retórica da 

cidadania e da participação.  

 O autor demonstra que essa escola do acolhimento social tem suas bases na 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Nesta perspectiva, a escola deve 

atender às necessidades básicas de aprendizagem, tomadas como eixo do 

desenvolvimento humano e primar pela consideração das diferenças psicológicas de ritmo 

de aprendizagem e das diferenças sociais e culturais, pela flexibilização das práticas de 

avaliação escolar e pelo clima de convivência, ou seja, estar pautada na educação 

inclusiva. 

 E ainda, a proposta original da Declaração foi encolhida para se adequar à visão 

economicista do Banco Mundial. Neste sentido, Torres (2001, p. 29 apud Libâneo, 2012, 

                                                           
39 Marx (1988 apud Neves; Fernandes, 2002, p.22) divide o trabalho em trabalho simples e trabalho 

complexo. Segundo ele, “o trabalho humano mede-se pelo dispêndio da força de trabalho simples, a qual, 

em média, todo homem comum, sem educação especial, possui e seu organismo. [...] Trabalho complexo 

ou qualificado vale como trabalho simples potenciado ou, antes, multiplicado, de modo que uma quantidade 

de trabalho qualificado é igual a uma quantidade maior de trabalho simples” 

 
40 Em linhas gerais, “a formação politécnica busca romper, de um lado, com a profissionalização estreita e, 

de outro lado, com a educação geral e propedêutica livresca e descolada do mundo do trabalho” 

(RODRIGUES, 2016, p. 368) 
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p.18) elenca as seguintes alterações: a) de educação para todos, para educação dos mais 

pobres; b) de necessidades básicas, para necessidades mínimas; c) da atenção à 

aprendizagem, para a melhoria e a avaliação dos resultados do rendimento escolar; d) da 

melhoria das condições de aprendizagem, para a melhoria das condições internas da 

instituição escolar (organização escolar). 

 Os ideólogos do Banco Mundial ao compreenderem que a pobreza está 

relacionada à “incapacidade de atingir um padrão de vida mínimo”, orientam aos países 

de economia dependente a execução de políticas sociais “garantindo que que todos 

tenham acesso a um mínimo de educação, saúde, alimentação, saneamento” (Coraggio, 

1996, p. 77 apud Libâneo, 2012, p.18), como condição para tornar os “pobres” mais aptos 

a participarem do desenvolvimento socioeconômico. Isto reafirma a condução das 

políticas sociais de viés focalizado, com vistas a atender os mínimos sociais e ainda, o 

horizonte de desmonte dos direitos universais a bens e serviços básicos garantidos pelo 

Estado. 

 Sob este prisma, pode-se concluir que a política do Banco Mundial para as escolas 

dos países dependentes está alicerçada no atendimento a necessidades mínimas de 

aprendizagem e a transformação destas em espaço de convivência e de acolhimento social 

em detrimento da aprendizagem. Ilê Falleiros (2005, p. 211 apud Libâneo, 2012, p. 21) 

mostra que a tarefa das escolas sob a ótica das agências financeiras é a de ensinar às 

futuras gerações a exercer a cidadania em paralelo aos valores de competitividade, o que 

serve para mascarar as lutas de classes. 

 Libâneo (2012) ressalta que não é que esses aspectos não devessem ser 

considerados, ele enfatiza que o problema está na distorção dos objetivos da escola, isto 

é, em que esta estaria apenas voltada à convivência e à formação para o mercado de 

trabalho, ocultando a dimensão cultural e humana da educação e agravando as 

desigualdades de acesso ao saber.  

Há, portanto, uma inversão das funções da escola, em que o direito ao 

conhecimento e à aprendizagem é substituído pelas aprendizagens mínimas para a 

sobrevivência. Aos filhos da classe trabalhadora mais pauperizada é oferecida uma escola 

pública sem conteúdo, com ensino voltado para questões do cotidiano, e com um suposto 

arremedo de acolhimento social, como se a função da escola fosse meramente um lugar 

de encontro, de convívio social. 

 Pode-se constatar que o enfrentamento das expressões da “questão social” é 

concebido a partir da ideologia da individualização dos problemas sociais e reproduz a 
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cultura de soluções individuais, de criminalização da “pobreza”, de culpabilização dos 

usuários e de falência da coisa pública. Esse pensamento conservador ultrapassa os muros 

da escola e faz com que muitos profissionais da educação culpabilizem as famílias dos 

alunos “pobres” como “desestruturada, ausente, incapaz e desinteressada – a [família] põe 

como um dos principais responsáveis pelo largo insucesso de toda uma política social” 

(MOREIRA, 2013, p. 159) 

Algebaile (2009) salienta que a escola pública deve ser compreendida a partir do 

conjunto de relações políticas, econômicas e sociais implicadas na formação societária 

brasileira dentro da ordem capitalista. Desta forma, a insuficiência de recursos, o 

descompasso entre quantidade e qualidade, o fracasso de projetos, dentre outros, são 

expressões (e não a causa) do lugar secundário que as funções educativas ocupam na 

formação da escola pública brasileira, assim, essa “desqualificação” é uma decorrência 

do tipo de mediação que ela efetiva no interior do capitalismo monopolista. 

[...] A ‘ineficiência’ da escola, e não sua eficiência, é duplamente funcional 

para a reprodução das relações capitalistas de produção, por permitir justificar 

a situação de exploração dessas classes (sua não qualificação para as formas 

mais rentáveis de trabalho aparece como o motivo de seus insucesso 

econômico) e por limitar, pela negação do acesso ao saber elaborado, sua luta 

contra o capital. (ALGEBAILE, 2009, p. 66) 

 

É importante lembrar que o neoliberalismo, ao primar pela contenção de gastos 

sociais e ao orientar os governos para a condução da reforma do Estado e da educação, 

legitimou a ação privada na resolução das desigualdades sociais e alavancou a 

responsabilidade da sociedade civil (enquanto “terceiro setor”) como espaço da 

filantropia e mascarou as relações de classe. 

O Estado, ao assegurar a parceria e atuação da sociedade civil (que inclui o setor 

empresarial e organizações não-governamentais) na Política de Educação, converteu a 

lógica de Educação para Todos para o Compromisso de Todos pela Educação41, assim, 

a partir da conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

regime de colaboração, das famílias e da comunidade (empresários, organizações não-

governamentais e entidades educacionais), seria possível garantir a melhoria da qualidade 

da educação básica. 

Recorrendo aos ensinamentos de Neves (2005), a autora apresenta duas teses 

relacionadas à ampliação da participação da “sociedade civil” nas políticas sociais: a 

primeira diz respeito às políticas sociais como instrumento da difusão de uma “nova 

                                                           
41 Instituído pelo Decreto-Lei nº 6.094, de 24 de abril de 2007, no governo Lula. 
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pedagogia da hegemonia” do capital; a segunda, em que as políticas sociais objetivam 

consolidar um novo padrão de sociabilidade, através da ideologia da responsabilidade 

social, compatível com a ideia de participação. 

Para a autora, “a nova pedagogia da hegemonia” concretiza uma estratégia de 

legitimação social do capital, depois que os valores recomendados pelo “Consenso de 

Washington” mostraram-se insuficientes para assegurar a harmonia social no capitalismo 

neoliberal, com vistas a educar pelo consenso. 

Segundo Neves (2005), esse processo se dá em três movimentos: 1) O primeiro 

diz respeito ao retorno no nível mais primitivo de convivência coletiva. Nível este em que 

os grupos sociais se organizam de acordo com sua função e posição na escala produtiva, 

sem um questionamento acerca de seus papéis político-social e econômico. Ocorre à 

busca de soluções individuais para questões coletivas, aumentando assim, o grande 

número de voluntariados. 2) O segundo baseia-se na refuncionalização dos aparelhos 

privados de hegemonia da classe trabalhadora, transformando sua consciência ético-

política em econômico-corporativa. Esses passam a atuar como parceiros na construção 

de uma nova “sociedade do bem-estar”, seja participando diretamente da execução das 

políticas sociais do neoliberalismo reformado ou redefinindo o alvo de suas lutas ao nível 

de um capitalismo humanizado. 3) O terceiro representa um estímulo por parte do Estado 

a grupos de interesses extra-econômicos (grupos que não passam por interesses 

econômicos e nem pela discussão de classe). Estes não representam, em si mesmos, um 

grande perigo para o capitalismo, podendo até agir de forma funcional à estabilização da 

hegemonia burguesa.  

A “nova pedagogia da hegemonia” deu ênfase ao protagonismo empresarial na 

definição dos rumos da educação pública, com o objetivo de difundir referências 

simbólicas e materiais para consolidar um padrão de sociabilidade afinado com as 

necessidades do capitalismo contemporâneo e ainda, iniciativas que visavam reduzir a 

“sociedade civil” à noção de “terceiro setor”, incentivar às práticas de “voluntariado” e 

legitimar as empresas como “cidadãs”, ou organismos “socialmente responsáveis”. 

“Todos pela Educação” foi uma forma de obter o consenso para o exercício da dominação 

da classe burguesa no campo educacional. 

 É neste sentido que Algebaile (2009) evidencia que a escola pública “se expande, 

mas para menos”, pois ao mesmo tempo em que a escola amplia e universaliza o acesso 

ao ensino fundamental, esvazia-se de sua especificidade enquanto direito social ao 

conhecimento e à cultura.  



47 
 

 A escola pública dos “pobres” “se robustece e se expande”, mas principalmente 

por se tornar o lócus de numerosas ações de organizações não-governamentais ou 

institutos privados - que não só vendem materiais e recursos vinculados à pratica 

educativa, mas que anulam a própria profissão docente, fragmentam as ações educativas 

e servem de mecanismo para o alívio das “tensões sociais” e também, de ações 

governamentais - que migram tarefas assistenciais para o setor educacional e pré-

delimitam a “pobreza” a ser assistida, e consequentemente enfraquecem esse espaço do 

debate crítico. 

 Desta forma, o termo “robustecimento” refere-se à intensa utilização da escola 

para fins não propriamente “educacionais” e para indicar uma modificação estrutural da 

escola que consiste numa ampliação do seu escopo de atuação sem que a isso corresponda 

uma ampliação concreta de uma atuação eficiente sobre os novos campos e temas que 

passam a migrar para a escola. 

[...] a utilização dessa escola como uma espécie de posto de realização de ações 

assistenciais, de caráter compensatório, englobando programas governamentais e ações 

‘voluntárias’, tornara-se uma marca forte da segunda gestão de Fernando Henrique [...] 

(ALGEBAILE, 2009, p. 25) 

 

Outro documento que serve para elucidar o debate sobre educação básica é o 

Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos 2013/14 - “Ensinar e 

aprender: alcançar a qualidade para todos”42 – promovido pela Unesco, no qual indica 

que o problema da educação é reduzido a assuntos técnicos, tais como: desqualificação, 

falta de treinamento adequado e baixa remuneração dos professores, falta de investimento 

em infraestrutura, má qualidade da educação, déficit de investimento pelo poder público 

e falta de atrativos nas aulas. E novamente, a “questão social” foi reduzida à “pobreza” e 

à carência de alimentação de crianças e jovens.  

 O documento deixa claro que “os objetivos da educação pós-2015 somente serão 

alcançados se forem acompanhados por metas claras e mensuráveis [...] e se forem 

estabelecidas metas específicas de financiamento da educação, para governos e 

doadores.” É nítido o enfoque em mecanismos de avaliação e controle como requisito 

para a melhoria da educação e para captação de recursos, principalmente da esfera 

                                                           
42 Nos anos de 2000, foi realizado em Dacar o Fórum Mundial de Educação, em que instituições 

internacionais, ONGs e diversos países, inclusive o Brasil, adotaram metas e compromissos para melhorar 

a educação até 2015. 

Na ocasião, foram traçados seis objetivos: expandir os cuidados na primeira infância e na educação; 

universalizar o ensino primário; promover as competências de aprendizagem e de vida para jovens e 

adultos; reduzir o analfabetismo em 50%; alcançar a paridade e igualdade de gênero; e melhorar a qualidade 

da educação.   
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privada. No Brasil essas orientações se expressam por diversos mecanismos de avaliação 

e controle tais como: “provinha Brasil”, “prova Brasil”, “Saeb”, “Ideb”, dentre outros. 

 Para a Unesco, “a alfabetização universal é fundamental para o progresso social e 

econômico”, o que demonstra mais uma vez a ideia linear e mecanicista de educação para 

o desenvolvimento do país e para a superação da “pobreza”, dentro de uma sociedade 

fundada na acumulação do capital, com a concentração de riqueza e pobreza em dois 

pólos. Segundo o documento, “a educação reduz a pobreza, aumenta as oportunidades de 

trabalho e impulsiona a prosperidade econômica”. 

 No que se refere ao “objetivo 4: Alfabetização de adultos”, dentre 150 países 

comparados, dez são responsáveis por quase ¾ de analfabetos do mundo. Neste quesito 

o Brasil aparece em 8° lugar, com aproximadamente 13 milhões de analfabetos adultos.    

No que tange ao ensino superior, o documento apresentado pelo Banco Mundial, 

no ano de 1994, La enseñanza superior – las lecciones derivadas de la experiencia (O 

ensino superior – lições derivadas da experiência) apresenta estratégias para a reforma da 

educação superior na América Latina, Ásia e Caribe. Em linhas gerais, o documento 

apresenta quatro eixos estratégicos: 1) a diversificação das instituições de ensino superior 

e o fomento das instituições privadas – incluindo cursos politécnicos, cursos 

profissionalizantes de curta duração, universidades abertas com cursos à distância; 2) 

proporcionar a diversificação das fontes de financiamento – pautado no fortalecimento de 

mais fundos privados para a educação superior, citando a possibilidade de cobrança de 

mensalidades para os estudantes, utilização de verbas privadas por meio de doações de 

empresas e das associações de ex-alunos. 3) redefinição das funções do Estado, 

assumindo um papel de “facilitador” da efetivação de diretrizes privatizantes da 

educação, garantindo o bom funcionamento dos mercados. 4) a implantação de uma 

política de “qualificação” do ensino superior a partir da esfera privada, partindo do 

pressuposto da “eficiência” no atendimento desenvolvido por estas instituições. 

Alinhado às orientações deste documento, Lima (2013) em seus estudos, analisa 

a intensa reconfiguração da educação superior brasileira ao longo da década de 1990 e 

sinaliza que a expansão da educação superior ocorre a partir de três necessidades do 

capital: 1) subordinação da ciência à lógica mercantil 2) constituição de novos campos de 

lucratividade 3) construção de estratégias de obtenção do consenso em torno do projeto 

burguês de sociabilidade, como por exemplo a redução da concepção de educação 

superior para a noção de educação terciária - que envolve inclusive o curso pós-médio, 

curso de curta duração ou curso a distância. 
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A autora acrescenta que no governo Cardoso a expansão da educação superior 

estava baseada em dois mecanismos básicos: no privilegiamento do setor privado, 

especialmente na ampliação de instituições privadas não universitárias, em que o tripé 

ensino, pesquisa e extensão não são requeridos, de cursos de curta duração, sequenciais e 

à distância. O outro mecanismo de expansão está relacionado à privatização interna das 

instituições de ensino superior públicas, por meio da venda de “serviços educacionais”, 

tais como cursos pagos, consultorias, parcerias com empresas privadas, dentre outros. 

A contrarreforma empreendida neste governo parte da concepção de que a 

educação superior é uma atividade pública não estatal, isto é, um serviço prestado por 

instituições de ensino superior públicas e privadas43, e isto justificaria o financiamento 

público para instituições privadas e o financiamento privado para instituições públicas. O 

que legitimou à ascensão de uma “nova burguesia de serviços”. 

Leher (2010) realiza uma breve análise do governo Cardoso e conclui que a 

política educacional implementada tinha forte viés classista e pró-mercado, desobrigando 

a União do dever de assegurar as condições materiais da educação básica e superior. O 

autor exemplifica, em linhas gerais, medidas deste governo tais como: aprovação da Lei 

de Diretrizes (LDB) e Bases da Educação e do Plano Nacional de Educação (PNE), a 

redefinição do financiamento da educação fundamental por meio do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério 

(Fundef), a disjunção educação profissional e propedêutica, dentre outras, que 

corroboravam com as orientações bancomundistas (com apoio das frações burguesas 

nacionais), de que a educação deveria ser “minimalista”, aligeirada e superficial, dotada 

de caráter pragmático e utilitarista.  

Essa expansão acelerada da privatização da educação superior que vem sendo 

implementada desde a ditadura civil-militar, ganhou novos contornos no governo Lula. 

Na Carta aos brasileiros, documento divulgado antes das eleições de 2002, o 

presidenciável Lula propôs a manutenção da agenda macroeconômica em curso do 

governo Cardoso a fim de manter a confiança da alta finança e de demais segmentos 

empresariais nacionais e internacionais. 

                                                           
43 A divisão entre educação pública e privada adquiriu novos contornos com a Constituição de 1988. 
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Em linhas gerais, no primeiro mandato de Lula foram realizadas alianças com 

setores dominantes, com a incorporação da agenda do Movimento Todos pela Educação44 

no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), além da cooptação de movimentos 

sociais e a desconstrução do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP).  

Neste período foi instituído o Programa Universidade para Todos (ProUni) com 

quase total isenção tributária para instituições de ensino privadas, ou seja, com 

canalização de dinheiro público para fortalecer o setor privado, e ainda, a ampliação do 

Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies) e a promulgação da Lei 

de Inovação Tecnológica e legislação correlata, que estabelecem parcerias público-

privada na produção de conhecimento e na aplicação de conhecimento em contextos 

produtivos. 

Coadunado a isto, Lima (2013) informa que uma nova etapa da contrarreforma do 

Estado brasileiro é implementada no governo Lula com vistas à expansão do acesso à 

educação superior, que pode ser identificada em dois eixos temáticos: o empresariamento 

da educação e a certificação em larga escala. 

Ela apresenta os seguintes dados comparativos do Censo da Educação Superior e 

do INEP para compreender os caminhos adotados para a expansão da educação no Brasil: 

 

Tabela 1: Expansão da educação superior – anos 2002 e 2008 

 2002 

Final do governo 

Cardoso 

2008 

Governo Lula 

Número Total de IES 1.637 2.252 

IES públicas 195 235 

IES privadas 1.442 2.016 

Universidades (pública/privada) 162 183 

Centros Universitários (pública/privada) 77 124 

Faculdades Isoladas (pública/privada) 1.398 1.945 

Fonte: tabela elaborada pela autora com base em Lima (2013, p. 23 e 24) 

 

 Pode-se constatar que o Estado brasileiro vem assumindo o seu papel de educador, 

com a materialização do consenso por meio de arcabouços jurídicos pautados no projeto 

ideológico dominante para a privatização e mercantilização da educação superior por 

                                                           
44 Compromisso Todos pela Educação foi lançado em 6 de setembro de 2006. Apresenta-se como iniciativa 

da sociedade civil, entretanto, é constituído como um aglomerado de grupos empresariais tais como: 

Instituto Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, Fundação Victor Civita, Grupo Gerdau. 
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meio da ampliação das IES privadas, inclusive com financiamento público indireto para 

o setor privado via FIES e ProUni45; da privatização interna das IES públicas via cursos 

pagos, parcerias universidades-empresa e fundações de direito privado; do produtivismo 

que condiciona a política de pesquisa e de pós-graduação e estabelece um novo padrão 

mercantil de produção do conhecimento; da certificação em larga escala, que pode ser 

identificado em ações como o EAD e o REUNI46, da ruptura com a lógica de 

universalidade da educação. 

O governo Lula, assim como o de Dilma Rousseff estavam ancorados no 

cumprimento da promessa de manter o Brasil na mesma condição de país de capitalismo 

dependente e associado, que subordina a nação à servidão financeira e nos põe como 

“plataforma de valorização do capital transnacionalizado” (PAULANI, 2008 apud Lima, 

2017, p. 32), processo econômico-social que é basilar da formação da questão social 

contemporânea. 

Dando continuidade ao governo Lula, pois não houve uma ruptura no 

direcionamento das políticas sociais, Dilma Rousseff desenvolveu diversos programas 

sociais focalizados ao combate da “pobreza”, destacam-se o Plano Brasil Sem Miséria e 

o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

O maior programa deste governo foi o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) que, 

como o próprio nome já diz, é um plano criado pelo Governo Federal com intuito de 

erradicar a miséria do país. Este engloba diversos programas e ações que se utilizam 

dessas estratégias visando cumprir seu objetivo. Dentre as ações agregadas neste plano, 

podem-se destacar: 

Transferência de renda, acesso a serviços públicos, nas áreas de educação, 

saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica, e inclusão produtiva. 

Com um conjunto de ações que envolvem a criação de novos programas e a 

ampliação de iniciativas já existentes, em parceria com estados, municípios, 

empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil, o Governo 

Federal quer incluir a população mais pobre nas oportunidades geradas pelo 

forte crescimento econômico brasileiro (BRASIL, 2011). 

                                                           
45 FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. “É uma forma de subsídio ao setor 

privado que, embora independente, está cada vez mais articulado ao ProUni, pois vem sendo utilizado para 

financiar, com juros subsidiados, as bolsas parciais” (LEHER, 2010, p. 387) 

ProUni – Lei nº 11.096/2005 institui o Programa Universidade para Todos. O ProUni é um programa de 

compra de vagas nas instituições privadas - incluídas as instituições particulares com fins lucrativos - por 

meio de isenções tributárias. 

 
46 Decretos 5.800/06 e 5.622/05, regulamentação da Educação à Distância e criação da Universidade Aberta 

do Brasil; REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 
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Pode-se destacar que uma das ações do Plano é a “inclusão produtiva”. De acordo 

com o plano BSM: 

[...] as iniciativas de inclusão produtiva urbana vão reunir estímulo à geração 

de ocupação e renda via empreendedorismo e à economia solidária e oferta de 

orientação profissional, cursos de qualificação profissional e intermediação de 

mão-de-obra para atender às demandas nas áreas públicas e privadas. Em 

relação à qualificação, a proposta é atender pessoas de 18 a 65 anos por meio 

de ações articuladas de governo: Sistema Público de Trabalho, Emprego e 

Renda; Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica (PRONATEC) ; 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa, Minha Vida; Rede de 

Equipamentos de Alimentos e Nutrição; e coleta de materiais recicláveis.  

  

Diante deste quadro de contrarreforma sob orientação dos organismos 

internacionais e com ao aval do Estado brasileiro, a educação perde o caráter de direito 

social e torna-se um novo nicho de mercado para o investimento do capital financeiro e 

um espaço para ser privatizado. Sousa Santos (2001 apud Lima, 2002, p.61) descreve a 

atuação sistemática dos organismos internacionais da seguinte forma: 

O Banco Mundial pretende deixar de ser um Banco de desenvolvimento para 

passar a ser um Banco de conhecimento e os documentos recentes da 

Organização Mundial do Comércio sobre educação vão no mesmo sentido. A 

ideia é ambiciosa e assenta na premissa de que toda atividade humana se 

organiza melhor se organiza como mercado. Vai envolver a criação de 

empresas de serviço de professores, empresas de produção de materiais e 

textos e de empresas de avaliação de alunos e de certificação. Vai envolver, 

sobretudo, a promoção de acesso ao conhecimento através de bancos de dados 

patenteados e, portanto, sujeito a pagamento de royalties. (SANTOS SOUSA, 

2001 apud LIMA, 2002, p, 61) 

 

Pode-se constatar que a política de educação enquanto direito social universal e 

expressão das lutas sociais, é uma bandeira de luta de vários segmentos da classe 

trabalhadora e esta é apropriada pelo Estado para atendimento do processo de acumulação 

do capital, na sua incessante busca de novos mercados de exploração e lucratividade. 

Deste modo o arcabouço legal empreendido pelo Estado é direcionado à ampliação, 

expansão do acesso e formação - tanto na educação básica quanto no ensino superior - de 

forma massificada e aligeirada, com o incentivo à privatização. 

Partindo da compreensão de que a sociedade capitalista organiza o modo de 

produzir as riquezas sociais alicerçado na desigualdade, entre aqueles que possuem os 

meios de produção e aqueles que dependem da venda de sua força de trabalho para viver. 

E ainda, que as políticas sociais são respostas formuladas pelo Estado para enfrentar as 

expressões da “questão social” inerentes ao capitalismo. Temos que, na sociedade 

brasileira, em particular, a expansão do capital mantém de um lado a dominação 
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imperialista, que aprofunda os laços de dependência externa, e de outro a desigualdade 

interna do desenvolvimento da sociedade nacional, e este movimento atualiza as marcas 

históricas em que o “moderno” se constrói por meio do “arcaico”.  

Conforme exposto anteriormente, a burguesia brasileira foi “montada sobre a 

discriminação e o privilégio de poucos, não há interesse por uma escolarização que nivela 

– em quantidade e qualidade – o acesso efetivo do saber” (FRIGOTTO, 2010a, p. 202), 

ou seja, essa burguesia conservadora e egoísta não necessita da universalização da 

educação, pois para os filhos da classe trabalhadora mais pauperizada basta uma educação 

“pobre”, fragmentada e destituída de conhecimento. 

A Política de Educação enquanto expressão das lutas sociais e campo de disputa 

das políticas públicas é também uma área estratégica de atuação do Estado, em que este 

é capturado historicamente pelo bloco do poder, no caso brasileiro, pelas frações da classe 

burguesa de traços elitistas e antidemocráticos. 

Nesta linha de pensamento, Almeida e Rodrigues (2013) acrescentam que as 

políticas públicas: 

[...] encerram, portanto, uma importante contradição. Por um lado, atendem à 

lógica de reprodução de um modo de vida típico da sociedade capitalista, o que 

lhe confere uma dimensão restrita enquanto alternativa histórica de superação 

desse quadro de desigualdades sociais. De outro, oportunizam certas condições 

de sobrevivência de largos segmentos sociais que, sem dispor de meios 

próprios de reprodução, acessam aos bens e serviços públicos. Deste modo, 

expressam um incessante movimento de disputas em torno de seu alcance e de 

sua direção, sublinhando a centralidade da relação entre o Estado e a Sociedade 

Civil para a afirmação delas. (ALMEIDA; RODRIGUES, 2013, p. 99)  

 

Dito isto, numa sociedade marcada pelo discurso privatista e de flexibilização dos 

direitos sociais, em que o setor privado é considerado eficiente e empreendedor e pautada 

pelo desmonte dos direitos sociais, enquanto direito de todos, as políticas públicas, ainda 

que circunscritas à esfera da cidadania restrita47,  são espaços necessários de disputas de 

projetos antagônicos e de resistência dos movimentos sociais na defesa de uma educação 

pública “desinteressada”48. 

 

                                                           
47 Almeida; Rodrigues (2013) apontam que a cidadania plena acaba por se chocar com o capitalismo. Assim, 

a luta pela radicalização da democracia, ainda que nos marcos da sociedade burguesa, é a forma possível 

de construção do socialismo. 

 
48 Trata-se das reflexões de Gramsci, que se refere ao contrário de escola imediatamente interessada, ou 

seja, dominada pela lógica das relações sociais hegemonizadas pelo capital. (ALMEIDA, RODRIGUES, 

2013, p. 107).  
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CAPÍTULO 2 – ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CONTEXTO DO SOCIAL-

LIBERALISMO BRASILEIRO 

 

O debate acerca da construção da política de assistência estudantil no âmbito das 

Universidades Federais não é recente, conforme será apresentado neste capítulo. 

Entretanto, nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs), essas 

discussões só ganharam relevância a partir da publicação do decreto 7.234/2010 

(PNAES). Desta forma, fiz a opção por compreender as múltiplas determinações do 

PNAES a partir da análise da contrarreforma da educação superior brasileira para, 

posteriormente, apresentar algumas particularidades dos marcos legais relacionados aos 

IFETs.  

Não se pode olvidar, conforme visto no capítulo anterior, que a expansão dos 

IFETs assim como a expansão das Universidades Federais, estão relacionadas às 

diretrizes do Banco Mundial para os países da periferia do capitalismo mundial, e que 

tem apoio da burguesia nacional e do Estado brasileiro. Além disso, cumpre lembrar que 

estas orientações estão relacionadas às transformações do capitalismo mundial em seu 

movimento para a recomposição das taxas de lucro de capital. 

Com relação às metamorfoses do capital, os intelectuais do neoliberalismo foram 

obrigados, por conta de crises estruturais e dos movimentos de resistência e lutas sociais, 

a rever suas posições políticas e ideológicas no enfrentamento das expressões da “questão 

social”. Diante desses impasses, emerge no cenário brasileiro, nos governos Lula e Dilma, 

o argumento de “inclusão social pela educação” e da ideia de que é possível articular 

desenvolvimento econômico com justiça e equidade social.  

É neste contexto que ganha força o social-liberalismo, que tem como premissa a 

redução dos níveis de pobreza a partir de políticas sociais compensatórias (focalização 

dos gastos sociais nos “pobres”), como, por exemplo, a democratização da educação. 

Nesta perspectiva, o investimento no “ativo educação” seria o melhor caminho para a 

promoção da equidade social. Entretanto, dado o orçamento restrito, o Estado deveria 

destinar os parcos recursos para o financiamento, prioritário, da educação básica, que 

atenderia com qualidade os pobres para que estes tivessem igualdade de oportunidades 

na busca pela inserção no mercado de trabalho. 

É com base nestas premissas que os organismos internacionais propalam o 

discurso da “aprendizagem para o desenvolvimento”, em que a educação tem por 

finalidade desenvolver competências e habilidades individuais para atender às requisições 
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do mercado capitalista, além disso, há uma supervalorização do “saber fazer” em 

detrimento da construção do conhecimento, o que implica no direcionamento do ensino 

básico e da formação profissional “aligeirada” e cada vez menos politécnica, e do ensino 

superior destituído de autonomia e de produção de novos conhecimentos. 

A partir desta perspectiva defendida pelos organismos internacionais, é necessário 

que os “pobres” estejam aptos a participarem do desenvolvimento socioeconômico, 

assim, a escola para a classe trabalhadora tem papel fundamental de qualificar a força de 

trabalho para o trabalho simples e atender as mudanças na esfera produtiva. 

Com o ingresso dos segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora nas IFES 

e nos IFETs, as políticas sociais são focalizadas para amenizar a pobreza, enquanto que 

as políticas sociais universais - que demandam grande parcela do fundo público - são 

deixadas em segundo plano. Nesta mesma linha de pensamento, Iasi (2012) esclarece que 

a “focalização das ações sociais visa amenizar a pobreza absoluta ao mesmo tempo em 

que oferece condições para o crescimento econômico e, portanto, para a acumulação 

privada, aumentando a pobreza relativa” (IASI, 2012 apud LIMA, 2017, p. 48) 

A partir da exposição realizada no capítulo anterior será possível compreender a 

relação entre a política econômica conduzida nos governos petistas, mediante a crise 

estrutural do capital, e o direcionamento da política social à focalização na pobreza, como 

é o caso do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

  

2.1. CONTRARREFORMA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: REUNI E PNAES 

 

 Antes de retomar o debate da contrarreforma da educação superior realizada na 

gestão Lula e, consequentemente, compreender a relação do Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI com a instituição do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil e o direcionamento desta aos segmentos 

mais empobrecidos da classe trabalhadora, é necessário analisar alguns aspectos da 

trajetória histórica desta Política, que é permeada de contradições e disputas de 

concepções. 

Em linhas gerais, as protoformas da política de permanência no Brasil remontam 

ao final década de 1920 e estavam orientadas para atender os estudantes das classes mais 

abastadas da sociedade, afinal, somente as elites brasileiras tinham acesso à universidade 

e podiam estudar no exterior. É neste período que o Estado brasileiro forneceu subsídios 
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à Casa do Estudante Brasileiro na França, seja por meio do repasse financeiro para a 

construção de residência universitária, seja para a manutenção da casa e dos estudantes.  

Foi no contexto do governo Vargas (1930 a 1945), marcado pelo aprofundamento 

do capitalismo monopolista e periférico brasileiro, pela expansão do processo de 

industrialização e urbanização e consequentemente, o acirramento das expressões da 

“questão social” e o ingresso da classe trabalhadora no cenário político, inclusive do 

movimento estudantil49, que o Estado passou a legitimar a Política de Educação, como 

forma de atender às reivindicações dos trabalhadores (formação e qualificação para o 

ingresso no mercado de trabalho) e aos interesses do capital (demanda de força de 

trabalho qualificada para as indústrias nascentes).  

No que se refere às políticas de educação adotadas neste contexto, podemos citar 

a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, o Estatuto da Universidade, que 

tratava inclusive de estudantes em dificuldades de ordem econômica50, e a inclusão da 

Educação na Constituição Federal de 1934.  

Nesta Constituição havia previsão para a formação dos fundos de educação e que 

“parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílio a alunos necessitados, mediante 

fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudos, assistência alimentar, 

dentária e para vilegiaturas”. (Constituição Federal de 1934, art. 157, § 2º) 

Na Constituição Federal de 1937, no art. 130 foi instituída a caixa escolar aos 

estudantes do ensino primário, que se configurou como:  

[...] obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever de 

solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da 

matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem 

alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa 

escolar. (Constituição Federal de 1937, art. 130) 

 

Apesar da educação ter assumido o caráter de política pública, podemos constatar 

que a ação do governo se pautava como um “favor”, em que há a convocação da sociedade 

civil para colaborar financeiramente e de forma solidária com os “necessitados”, o que 

                                                           
49 Com base no site da União Nacional dos Estudantes, a partir da Revolução de 1930, a politização do 

ambiente nacional levou os estudantes a atuarem na perspectiva de formar uma única entidade 

representativa, forte e legítima, para promover a defesa da qualidade de ensino, do patrimônio nacional e 

da justiça social. Assim, em 1937 é criada a União Nacional dos Estudantes – UNE, entidade que se tornou 

um dos principais sujeitos políticos da luta pela assistência estudantil no ensino superior. 
 
50 Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931. Art. 100, § 4º - As medidas de providencia e beneficencia 

serão extensivas aos corpos discentes dos institutos universitarios, e nellas serão incluidas bolsas de estudo, 

destinadas a amparar estudantes reconhecidamente pobres, que se recommendem, pela sua applicação e 

intelligencia, ao auxilio instituído. 
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afasta a possibilidade de se constituir, neste momento, uma política de educação enquanto 

direito. 

Na sequência, temos a Constituição de 1946, art. 172 que regulamentava sobre a 

obrigatoriedade de cada sistema de ensino assegurar serviços de assistência educacional 

aos alunos necessitados com vistas a garantir condições de eficiência escolar.  

Pode-se constatar que as políticas sociais voltadas às ações de assistência ao 

estudante no período varguista estavam baseadas em antigas práticas clientelistas, 

assistemáticas e com traços conservadores, com programas sociais estruturados na lógica 

da concessão e da benemerência. Convém lembrar que essas políticas permeadas pela 

caridade e filantropia foram (e são) funcionais à reprodução das relações sociais baseadas 

na exploração da classe trabalhadora, ao disciplinamento e controle da força de trabalho 

às demandas do mercado de trabalho e à educação subalternizante voltada ao trabalho 

simples, necessárias para a sustentação do processo de acumulação capitalista. 

Mais adiante, no contexto da ideologia desenvolvimentista, em que a prioridade 

era aproximar a escola da realidade do país e assim, preparar os filhos da classe 

trabalhadora para os novos postos de trabalho simples exigidos pelo desenvolvimento, 

que foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961. 

A concepção de assistência ao estudante presente nos art. 90 e art. 91 desta 

legislação estava permeada de contradições, apesar de reconhecê-la enquanto direito a 

todos os estudantes e não referenciá-la à caridade, esta remetia a assistência ao estudante 

às ações da assistência social e da saúde, e ainda, mesclava técnicas ou metodologias de 

intervenção utilizados pelo Serviço Social à época, tais como: Serviço Social de Caso, de 

Grupo e de Comunidade51.  

Ademais, esses serviços estavam orientados ao “tratamento” das expressões da 

“questão social”, isto é, os problemas sociais estavam relacionados ao indivíduo, na esfera 

ético-moral, em que as “disfuncionalidades” poderiam ser corrigidas mediante a 

utilização de recursos técnicos. Deste modo, o Estado, por meio das políticas sociais, 

tornou pública as desigualdades de classe no capitalismo, entretanto, o deslocamento da 

“questão social” para a esfera pública veio acompanhado do reforço da aparência privada 

de suas manifestações individuais. 

                                                           
51 O Serviço Social, na década de 1960/70, era compreendido pelos profissionais enquanto técnica e 

constituído por uma metodologia de intervenção, de validade universal, que utilizava diversos processos, 

tais como: os processos de caso, grupo e desenvolvimento de comunidade. (CBCISS. Teorização do serviço 

social: documentos Araxá, Teresópolis, Sumaré. AGIR: 1984) 
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Art. 90. Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de 

ensino, técnica e administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e 

estimular os serviços de assistência social, médico-odontológico e de 

enfermagem aos alunos. 

Art. 91. A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a orientação 

dos respectivos diretores, através de serviços que atendam ao tratamento dos 

casos individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à organização social da 

comunidade. (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO DE 1961) 

 

Com a ditadura civil-militar de 1964, houve o aprofundamento da privatização da 

educação. Oliveira (2002) destaca ainda, que este período foi marcado pela expansão do 

ensino superior privado e este contava com 50,5% das matrículas em 1970, 61,75% em 

1975 e 64,26% em 1980. Essa expansão teve como objetivo amenizar a pressão das 

camadas médias, neste sentido, a partir da análise da Constituição de 1967 é possível 

constatar que a expansão do ensino estava atrelada a benefícios concedidos à iniciativa 

privada: 

 Art. 168, § 3º, inciso III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, 

gratuito para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta 

ou insuficiência de recursos. Sempre que possível, o Poder Público substituirá 

o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o 

posterior reembolso no caso de ensino de grau superior. (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1967, ART. 167) 

 

No período de maior repressão do regime e de euforia com o “milagre 

econômico”, foi aprovada a LDB (Lei 5.692/71). Diferente da Lei 4.024/61 que primava, 

em certa medida, princípios democráticos, a Lei 5.692/71 refletia as “determinações no 

sentido de uma racionalização perversa do trabalho escolar e na adoção do ensino 

profissionalizante no Segundo Grau de forma absoluta e universal”52 (GHIRALDELLI, 

2009, p. 124), reforçando a lógica de educação submetida ao mercado de trabalho. Por 

sua vez, as escolas particulares continuaram a oferecer o curso colegial propedêutico, isto 

é, a preparação geral básica capaz de permitir o acesso ao ensino superior. 

Além disso, este dispositivo legal disciplinava sobre os serviços de assistência 

educacional aos alunos “necessitados” e das bolsas de estudos em instituições privadas, 

conforme art. 62: 

Art. 62. Cada sistema de ensino compreenderá obrigatòriamente, além de 

serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados 

condições de eficiência escolar entidades que congreguem professôres e pais 

de alunos, com o objetivo de colaborar para o eficiente funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino.  

      § 1º Os serviços de assistência educacional de que trata êste artigo destinar-

se-ão, de preferência, a garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar e 

incluirão auxílios para a aquisição de material escolar, transporte, vestuário, 

                                                           
52 Em 1986, o regime militar derrubou a profissionalização obrigatória do ensino de segundo grau. 



59 
 

alimentação, tratamento médico e dentário e outras formas de assistência 

familiar.  

      § 2º O Poder Público estimulará a organização de entidades locais de 

assistência educacional, constituídas de pessoas de comprovada idoneidade, 

devotadas aos problemas sócio-educacionais que, em colaboração com a 

comunidade, possam incumbir-se da execução total ou parcial dos serviços de 

que trata êste artigo, assim como da adjudicação de bôlsas de estudo. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1971, art. 62) 

 

 

E ainda, o Decreto nº 69.927, de 13 de janeiro de 1972 instituiu o Programa “Bolsa 

Trabalho”, que visava proporcionar a estudantes de todos os níveis de ensino 

oportunidades de exercício profissional em órgãos ou entidades públicas ou particulares, 

nos quais pudessem incorporar hábitos de trabalho intelectual ou desenvolver técnicas de 

estudo e de ação nas diferentes especialidades. 

Conforme art. 5º da referida legislação, “a distribuição de Bôlsa de Trabalho a 

estudantes deverá aplicar-se prioritariamente àqueles carentes de recursos financeiros, 

mediante investigação sumária de suas declarações [...]”. 

Diante do exposto, podemos constatar a mútua relação entre Estado e sociedade 

civil na promoção das políticas públicas, em que as respostas do Estado às expressões da 

“questão social” já oscilavam entre a concepção de direito e de atividades filantrópicas 

pontuais de contribuições financeiras para ajuda aos mais “pobres”. 

Na década de 1970 foi instituído o Departamento de Assistência ao Estudante – 

DAE, com o objetivo de manter uma política ao estudante universitário a nível nacional, 

entretanto, essa iniciativa foi extinta ainda no governo militar, o que representou um 

retrocesso nas lutas que estavam sendo travadas pelo movimento estudantil. 

A partir da década de 1980, com o processo de redemocratização, os estudantes 

das casas de estudantes se organizaram a nível nacional no “Movimento de Casa de 

Estudantes” e constituíram a Secretaria de Casas de Estudantes (SENSE). Neste mesmo 

período também foi criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários 

e Estudantis (FONAPRACE) - órgão assessor da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior. Esses sujeitos políticos passaram a construir 

espaços para a sistematização do debate da assistência estudantil53. 

                                                           
53 Para compreender os debates realizados pela UNE, SENCE e FONAPRACE, no período 2003-2010, ver 

a Tese de Doutorado de Josimeire Omena Leite – As múltiplas determinações do programa nacional de 

assistência estudantil – PNAES nos governos Luiz Inácio Lula da Silva, Universidade Federal de 

Pernambuco, 2015. 
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A partir da promulgação da Carta Magna de 1988, a educação e a assistência 

estudantil assumiram status de direito social54 e foi possível aprofundar o debate acerca 

da democratização do acesso e permanência nas universidades. Contudo, as discussões 

relacionadas ao acesso e à permanência estavam permeadas de disputas de interesses e 

entraves políticos, e os programas de apoio ao estudante ocorriam de forma fragmentada 

e restrita a algumas IFES, em sua maior parte, motivada pelos movimentos estudantis.  

Este isolamento das iniciativas governamentais de assistência estudantil estava 

relacionado ao descrédito nas ações e na compreensão de que estas eram gastos 

adicionais55. Ademais, cabe lembrar, já na década de 1990, que o governo Fernando 

Henrique Cardoso foi marcado pelo aumento do desemprego estrutural, pela precarização 

do trabalho, pelo enfraquecimento das organizações sindicais, pelo aprofundamento da 

pobreza e pela privatização dos bens públicos, dentre estes, a educação, que como 

pontuamos, já continha o gérmen da participação da sociedade civil, que, inicialmente, 

configurou-se numa ação privada de contribuições financeiras e agora está subsidiada nos 

princípios da solidariedade e na articulação público-privada. 

A orientação neoliberal adotada neste período acarretou no desmonte dos direitos 

sociais, e este pode ser evidenciado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, 

art. 71, que limitou a possibilidade de construção das ações ampliadas de assistência 

estudantil: 

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do 

ensino aquelas realizadas com: 

IV – programas suplementares de alimentação, assistência médico-

odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, art. 71) 

                                                           
54 Art. 206, inciso I da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a “igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola”. Além deste marco legal, é importante citar as seguintes leis ordinárias: Lei nº 

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB) - art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

e ainda o art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I- igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. E a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) 

- Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 
55 No documento publicado pelo Banco Mundial, La Enseñanza Superior – Las lecciones derivadas de la 

experiencia (1994), a assistência ao estudante era considerada como custos não educacionais, ou seja, era 

geradora de gastos públicos. Além disso, o apoio aos estudantes pobres seria concedido através de 

empréstimos ou bolsas de estudo em instituições privadas de ensino e ainda, tal apoio não seria para todos 

os estudantes necessitados, mas tão só para aqueles considerados “academicamente qualificados”. Deste 

modo, em 1999, foi criado o FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, que tem por objetivo financiar a 

graduação de estudantes matriculados na educação superior privada. 
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Foi neste cenário de retrocessos de direitos e de restrição de recursos destinados 

ao ensino superior, que o Fonaprace foi atuante na luta contra a ofensiva neoliberal deste 

governo e definiu como estratégia concentrar seu trabalho na identificação de dados 

confiáveis que fundamentassem a formulação e elaboração de uma proposta de política 

de assistência ao estudante, a fim de se contrapor aos discursos do senso comum de que 

somente a elite econômica estava inserida na universidade. 

Assim, foi desenvolvido um trabalho sistemático nas IFES para determinar o perfil 

socioeconômico e cultural dos estudantes, elemento indispensável ao debate e para 

subsidiar a formulação e implantação de políticas sociais que garantissem a permanência 

dos alunos de graduação no interior das instituições.  

Os dados levantados e publicados nos anos de 1997, 2004 e 2011 apontaram a 

classificação econômica dos discentes56 e os principais indicadores sociais relacionados 

às necessidades estudantis tais como: moradia, alimentação, transporte, saúde e trabalho, 

indicando parâmetros para melhor definir as diretrizes para o desenvolvimento de 

programas e ações de assistência estudantil a serem implementados pelas Instituições de 

Ensino Superior públicas. 

Tendo como base as pesquisas realizadas e as súmulas dos encontros temáticos 

realizados pelo Fonaprace, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições de 

Ensino Superior (ANDIFES) elaborou o Plano Nacional de Assistência Estudantil, no ano 

de 2007, a partir da perspectiva dos gestores das IFES. Estes compreendiam que as 

expressões da “questão social” têm como efeito a retenção e a evasão, assim, na ótica dos 

gestores, a política se configuraria como investimento, pois esta possibilitaria o melhor 

desempenho e o aumento das taxas de conclusão dos cursos por parte dos estudantes em 

“vulnerabilidade social” ou “carentes”57. 

Com base no estudo realizado por Leite (2015), a luta do movimento estudantil 

através da UNE e da SENCE, bem como do Fonaprace, pela institucionalização da 

                                                           
56 As pesquisas do FONAPRACE mostraram um aumento significativo de estudantes dos estratos mais 

empobrecidos da classe trabalhadora, motivado, sobretudo, pelas políticas de ações afirmativas e expansão 

das universidades. 
 
57   A Política de Assistência Estudantil elaborada pela Andifes, ora compreende a assistência estudantil 

como universal, ora direciona para os estudantes em “vulnerabilidade social”, nota-se uma contradição 

entre universalidade e focalização. Além disso, o Plano Nacional de Assistência Estudantil diz respeito às 

condições de permanência do corpo discente das IFES, notadamente o ensino superior. Este fato teve 

repercussões na elaboração do Decreto Nº 7.234/2010, pois não considerou as singularidades do ensino e 

do perfil discente das instituições da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  
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assistência ao estudante deu-se em um contexto onde vigorava o neoliberalismo ortodoxo 

do governo FHC, marcado pela contradição entre a luta pelo direito e a lógica da redução 

de gastos governamentais. Apenas no segundo mandato do governo Lula que foi criado 

o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, instituído inicialmente pela 

Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, do então ministro da educação 

Fernando Haddad. Finalmente, em 19 de julho de 2010 o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil - PNAES, que era uma portaria do MEC, foi transformado no 

decreto presidencial nº 7.234, consolidando-se como programa de governo. 

Se no governo FHC houve uma desresponsabilização do Estado no que se refere 

à implementação da Política de Assistência Estudantil, o governo Lula buscou a adesão  

e o consenso dos coletivos estudantis oposicionistas, o que acarretou na despolitização da 

luta do movimento estudantil nas universidades, utilizou-se da aparência de 

democratização do acesso e da permanência para aprofundar a privatização iniciada no 

governo anterior e ainda, ressignificou a proposta de Política de Assistência Estudantil 

defendida, majoritariamente, pelo movimento estudantil58 e instituiu uma política de 

caráter focalizado e de “inclusão” do estudante “pobre”, alinhada às orientações dos 

organismos interacionais.  

O PNAES, enquanto Política Pública na área de Educação, foi elaborado para 

atender às reestruturações59operadas no âmbito da educação superior brasileira no 

contexto do REUNI, influenciadas pelos ditames dos órgãos multilaterais.  Deste modo, 

conforme explicitado em linhas anteriores, a contrarreforma da educação superior 

realizada pelo governo Lula está “inserida em um processo mais amplo de reordenamento 

do Estado capitalista, considerado como uma das principais estratégias da burguesia 

internacional para o enfrentamento da crise estrutural do capitalismo” (LIMA, 2006, p. 

35).   

                                                           
58 Conforme Leite (2015), em linhas gerais, as pautas do movimento estudantil estavam relacionadas à 

construção de residências universitárias, de restaurantes populares, de creches, de espaços gratuitos e 

acessíveis para o desenvolvimento de atividades culturais e esportivas; bibliotecas completas e com 

qualidade; garantia de transporte, assistência médica, odontológica e psicológica, e acesso e permanência 

aos portadores de necessidades físicas especiais. Além disso, reivindicava-se uma rubrica específica no 

orçamento para a Assistência Estudantil. 

 
59 No caso dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o PNAES está associado à expansão 

da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, conforme com a publicação da Lei nº 

11.892/2008. Os estudantes que ingressaram nas instituições da Rede EPCT, a partir do processo de 

expansão, passam a demandar os meios e condições para permanecer na instituição e dar prosseguimento 

aos estudos. Entretanto o Decreto 7.234/2010 não considerou as particularidades dos Institutos Federais. 
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 De acordo com Lima (2006) as políticas elaboradas pelo Estado brasileiro estão 

articuladas às orientações dos organismos internacionais do capital para os países 

periféricos e aprofundam o “padrão dependente de educação superior”, conforme 

discutido anteriormente. 

 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, encontra-se 

inserido no contexto de reordenamento do Estado brasileiro, no qual a educação superior 

é considerada um bem público (não-estatal, caracterizado por Bresser Pereira), em que o 

arcabouço jurídico regulamenta parcerias público-privadas, a diversificação das 

instituições de ensino superior, dos cursos e das fontes de financiamento, aprofunda a 

privatização e a certificação em larga escala. 

 De acordo com este Decreto, o REUNI tem como objetivo: elevar a taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90%; ampliar o número de 

estudantes de graduação nas universidades federais; elevar o número de alunos por 

professor nos cursos de graduação; diversificar as modalidades dos cursos de graduação, 

por meio da flexibilização dos currículos, da criação de cursos de curta duração e/ou 

ciclos (básico e profissional) e da educação a distância, com incentivo de sistemas de 

títulos e a mobilidade estudantil entre instituições, cursos e programas de educação 

superior (públicas e privadas). Tais medidas, ancoradas pela lógica de acumulação do 

capital, colocam em xeque a proposta de uma Política de Educação que tenha como 

elemento basilar a educação pública, gratuita e de qualidade. 

 Leher (2010) lembra que o REUNI tem como proposta implementar a 

Universidade Nova, que está atrelada à ideia de estudos superiores de graduação de maior 

amplitude e não comprometidos com uma formação precoce e fechada, e ainda, com a 

dissociação entre ensino, pesquisa e extensão.  

A proposta deste tipo de universidade implica uma transformação radical na 

arquitetura curricular da universidade pública brasileira, que tem como referência a 

reformulação da educação superior europeia denominada “processo de Bolonha”60, 

sistema baseado em ciclos (ciclos básico e ciclos profissionalizantes) e na mobilidade de 

estudantes, o que já se considerava um retrocesso em termos da finalidade de uma política 

de educação ampliada, pública e de qualidade. Lima (2009) aponta que este processo vem 

sofrendo duras críticas, pela fragmentação da formação profissional que realiza e pelo 

                                                           
60 O Processo de Bolonha inicia em 1999 e tem como finalidade reestruturar a educação superior europeia 

através da adoção de um sistema baseado em ciclos e da promoção da mobilidade de estudantes. 
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indicativo de formação de um promissor “mercado educacional” europeu, facilitando a 

ação das empresas educacionais.  

Além da precarização da formação discente, o REUNI implica na precarização do 

trabalho docente. A expectativa do MEC é de concentrar os novos contratos em regime 

de 20h e 40h em sala de aula, sem dedicação exclusiva, ou seja, ao docente cabe apenas 

atuar na graduação sem articulação com a pesquisa e extensão.  

Assim, com a instituição do banco de professores-equivalente, as instâncias 

universitárias decidem como serão realizadas as contratações dos professores de forma a 

cumprir as metas do contrato de gestão e a reduzir custos de contratação de pessoal. Além 

disso, a taxa de expansão de matrículas é muito superior à de concursos, o que acarreta 

no atendimento de um maior número de alunos por turma. 

Lima (2009) esclarece que esta proposta reduz a universidade a uma “universidade 

de ensino” ou “uma escola profissional”, em que as atividades político-pedagógicas 

tendem a ser subsumidas à lógica do mercado e do Estado.  Trata-se, portanto, de uma 

educação e formação baseada na “Teoria do Capital Humano”, voltada para o 

desenvolvimento de habilidades básicas, de atitudes, de valores e de competências para a 

produtividade e a competitividade e, consequentemente, para a ‘empregabilidade’ no 

mercado de trabalho, que não atende às necessidades coletivas da classe trabalhadora, 

mas se constitui como um dos mecanismos que assegura a movimentação do sistema 

capitalista periférico dependente. 

Além do mais, Leher (2010) sinaliza que o atendimento do REUNI é condicionado 

à disponibilidade orçamentária e operacional do MEC, ou seja, as universidades podem 

contratar docentes e investir em infraestrutura, mas o MEC não está obrigado a se 

responsabilizar com a garantia de recursos acordados no contrato de gestão. Em seu 

estudo, ele conclui que a base material da reestruturação do REUNI é frágil e a tendência 

de estagnação dos recursos é concreta.  

Soma-se a isso, o fato de que a decisão sobre a pertinência ou não do contrato de 

gestão elaborado pelas IFES compete exclusivamente ao MEC, deste modo, ainda que o 

Decreto resguarde a decisão aos Conselhos Universitários, somente as universidades 

federais que tivessem seu plano de metas aprovado pelo MEC por meio do contrato de 

gestão teriam os recursos liberados e a continuidade desses recursos a depender do 

cumprimento das referidas metas, o que fere a autonomia universitária e engessa o 

processo. 
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A condução dessas políticas para ampliação, expansão do acesso e formação na 

educação superior de forma massificada, fragmentada e aligeirada tem como propósito 

atender as demandas do mercado de trabalho, assim, a universidade que teria a função 

social de proporcionar a reflexão da realidade e produzir conhecimento científico, é 

direcionada à flexibilização a fim de atender a dinâmica da acumulação capitalista.   

Desde a divulgação da proposta do REUNI, esta foi criticada e combatida por 

diversos setores da educação. No ano de 2007, houve ocupações de Reitorias em todo 

Brasil. Em 2012, a mobilização crescente dos professores, técnicos e estudantes culminou 

em uma das maiores greves das IFES, que teve como principais pautas: carreira docente, 

condições de trabalho, aumento salarial e assistência estudantil. 

Conforme apresentado anteriormente, a pauta da assistência estudantil é uma 

bandeira histórica dos movimentos sociais pela educação, mas que ganhou novos 

contornos no contexto do social-liberalismo dos governos Lula e Dilma para integrá-la 

ao REUNI de forma focalizada e seletiva ao estudante mais pauperizado. 

O Decreto 7.234/2010 (PNAES) tem por finalidade ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal. Pode-se inferir que a 

proposta deste documento é a de expandir as ações e programas já existentes nas IFES, 

fato este, que está intimamente relacionado à mesma lógica de delimitação de recursos 

do REUNI. 

Outro ponto que merece destaque é o público-alvo definido no início do texto: 

“jovens na educação superior pública federal”. Cabe salientar que a publicação deste 

decreto está situada, também, no contexto de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (Rede EPCT), ou seja, apesar da Lei nº 

11.892/2008, art. 2º estabelecer que “os Institutos Federais são instituições de educação 

superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi [...]” o decreto PNAES dá 

ênfase aos estudantes do ensino superior e coloca em segundo plano os estudantes da 

educação básica e profissional. Este fato pode estar relacionado ao amadurecimento do 

debate em torno da assistência estudantil no âmbito das universidades. 

Somente no art. 4º que é realizado um adendo aos Institutos Federais com o 

seguinte texto:  

As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de 

ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia61, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de 

                                                           
61 Otranto (2011 apud Lima, 2017, p. 24) aborda a tese de “diferenciação para cima”, que se trata, em linhas 

gerais, do processo no qual as instituições da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 
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ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades 

identificadas por seu corpo discente. (DECRETO 7.234/2010, ART. 4º) 
 

A assistência ao estudante das Universidades Federais e dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, materializada62 no Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES, tem como 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. 
(DECRETO 7.234/2010, art 2º) (grifos nossos) 

 

Pode-se constatar nesta legislação que, no contexto do novo-desenvolvimentismo, 

prevalece o argumento de “inclusão social pela educação”, de que é possível articular 

desenvolvimento econômico com justiça e equidade social. Conforme visto no capítulo 

anterior, para os ideólogos do social-liberalismo é possível pensar em relações capitalistas 

mais harmônicas com a superação dos antagonismos de classes, na qual a estratégia de 

enfrentamento das expressões da “questão social” está baseada na igualdade de 

oportunidades e no compromisso do Estado com a formação e investimento em capital 

humano para otimizar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

E ainda, o art. 5º trata do público-alvo:  

Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da 

rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um 

salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 

instituições federais de ensino superior. (DECRETO 7.234/2010, art. 5º) 
 

Esta lógica com foco na “pobreza” e na perspectiva assistencial, que está alinhada 

às recomendações do Banco Mundial e demais organismos internacionais, exclui do 

debate a necessidade de universalização e de ampliação dos direitos. Conforme 

mencionado anteriormente, essa estratégia de focalização nos usuários “pobres” contém 

traços conservadores que individualizam e despolitizam a política, os sujeitos e a “questão 

social”, em contraposição às lutas coletivas e aos direitos sociais universais. Mauriel 

(2013) esclarece que: 

                                                           
mediante a vigência do Decreto Federal Nº 5.224/2005 – passaram a ser reconhecidas como instituições de 

ensino superior, atuando nesse nível de ensino, tanto na oferta de cursos de graduação (graduações curtas 

com perfil tecnológico) quanto na oferta de pós-graduação. 

 
62 O PNAES está em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2014-2024, 

que destaca a importância da assistência estudantil ao estudante do Ensino Superior. 
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[...] além de imputar o sentido da política social como política de combate à 

pobreza e de colocar a pobreza no patamar individual de análise, trata de 

execrar a noção de universalidade, não apenas desqualificando-a, mas 

redimensionando os termos do debate, com a incorporação da noção de 

equidade. Ao refutar a dimensão estrutural da análise, as políticas sociais de 

natureza universal são tomadas por ineficazes e dispendiosas, além de não 

terem efetividades, pois não alcançam os pobres (público-alvo prioritário) 

(MAURIEL, 2013, p. 113) 

 

Seguindo este mesmo posicionamento, Boschetti (2012) ratifica que o 

investimento em programas sociais focalizados e permeados de condicionalidades, aliado 

à manutenção do desemprego estrutural e ao não investimento em políticas universais, é 

uma estratégia útil ao capitalismo para regular o mercado a baixo custo e minorar a 

pobreza, que é necessária para a reprodução das relações capitalistas.   

Convém destacar que esta política social seletiva e focalizada, produto da 

dinâmica da mundialização do capital, da reestruturação produtiva e do neoliberalismo, 

está relacionada ao direcionamento do fundo público, que assume papel central e 

estratégico na reprodução ampliada do capital. A título de exemplificação, Behring 

(2009) informa que o volume de recursos retidos para a formação do superávit primário63 

a fim reduzir a dívida pública (interna e externa) tem sido maior que os gastos na política 

de seguridade social. Em suma, trata-se da transferência da riqueza produzida socialmente 

para o capital e da contenção de recursos para o financiamento das políticas sociais. 

Constata-se que, o fundo público é tensionado pelas classes antagônicas e 

funciona como elemento fundamental para a reprodução do capital (formação da taxa de 

lucro) e para a reprodução da força de trabalho (expressas em políticas públicas). Em 

resumo, “para a consecução destes mercados é imprescindível às políticas sociais 

encolherem e restringirem a sua abrangência na vida social, na reprodução das relações 

sociais de produção.” (GRANEMANN, 2012 apud Lima, 2017, p. 69). Behring (2009) 

esclarece ainda que: 

[...] o fundo público, tencionado pela contradição entre a socialização da 

produção e a apropriação privada do produto do trabalho social, atua 

realizando uma punção de parcela da mais-valia socialmente produzida para 

sustentar, num processo dialético, a reprodução da força de trabalho e do 

capital, socializando custos de produção e agilizando os processos de 

realização da mais-valia, base da taxa de lucros. (BEHRING, 2009, p. 55) 

 

                                                           
63 O superávit primário é alimentado pela Desvinculação de Receitas da União (DRU). Druck e Filgueiras 

(2007) informam que, a partir de 1994, as políticas universais sofreram um golpe com a criação da DRU, 

que permitiu que os sucessivos governos fizessem uso de 20% do total de impostos e contribuições federais 

de acordo com suas conveniências políticas. Por outro lado, o BM apoiou a ampliação de políticas sociais 

focalizadas, voltadas aos pobres e miseráveis, principalmente na assistência social, como por exemplo, o 

Programa Bolsa Família. 
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Perante ao exposto, pode-se concluir que o processo de construção do PNAES é 

permeado de contradições e palco da luta de classes. Além disso, podemos identificar que 

as discussões acerca da construção da política de assistência estudantil possuem aspectos 

duais que se (con)formam de acordo com cada contexto econômico, político e social, tais 

como: gasto versus investimento, benefício versus direito social, universalidade versus 

seletividade. Essa antinomia está relacionada à disputa pelo fundo público, pois as 

políticas de ajustes empreendidas pelo Estado visam à redução de recursos para o 

financiamento de políticas sociais de caráter universal previstas nas Constituição Federal 

de 1988 (como a educação) e apresentam como alternativa ao enfrentamento das sequelas 

da “questão social” a implementação de políticas sociais focalizadas. 

Lima (2017) aponta que as políticas de caráter mais abrangente, que atingem o 

conjunto da população, exigem maior volume de recursos e o comprometimento com o 

financiamento previsto legalmente, em contrapartida, as políticas sociais focalizadas no 

combate à pobreza, como o PNAES, mobilizam um volume exíguo de recursos, 

promovem a inserção das frações mais empobrecidas da classe trabalhadora no mercado 

de consumo e liberam o fundo público para a formação do superávit primário. 

Um aspecto importante que deve ser observado no Decreto 7.234/10 é a questão 

do financiamento. De acordo com o PNAES em seu art. 8º temos o seguinte: 

As despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias 

anualmente consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais 

de ensino superior, devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de 

beneficiários com as dotações orçamentárias existentes, observados os limites 

estipulados na forma da legislação orçamentária e financeira vigente. 

(DECRETO 7.234/2010, ART. 8º) 
 

Percebe-se que apesar de haver previsão de recurso orçamentário proveniente do 

MEC64, não há o estabelecimento de um percentual mínimo destinado à 

operacionalização da Política e não há vinculação a uma fonte de recursos específica. 

Deste modo, defendemos que não há uma política nacional de assistência estudantil, mas 

sim ações de assistência estudantil ancoradas no PNAES, que se trata de um programa 

seletivo e focalizado ao estudante em situação de “vulnerabilidade social”.  

Além disso, o orçamento destinado à assistência estudantil é insuficiente e está 

longe do ideal para garantir condições necessárias de vida e de permanência no ensino 

superior, com todos os gastos que esta permanência enseja. 

                                                           
64 Trata-se da ação 2994 - assistência ao educando da educação profissional. 
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[...] apesar do aumento nominal de recursos para a assistência estudantil no 

último período, seu orçamento ainda é insuficiente, se considerarmos a 

ampliação de vagas e a política de cotas, que tendem a ampliar a entrada 

de setores mais pauperizados da classe trabalhadora nas universidades 

públicas, aumentando a necessidade de assistência. Assim, o 

subfinanciamento da assistência estudantil permanece. (CISLAGHI; 

SILVA, 2012 apud RÊGO; SILVA, 2015). 

 

No que se refere às ações voltadas à permanência dos estudantes, embora estas 

sejam orientadas para 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, o decreto ao definir um público-alvo específico não 

vincula essas ações a políticas de permanência universais, deste modo, as ações de 

transferência de renda (por meio de bolsas) para o estudante têm sido prioritárias. Cislaghi 

(2012) afirma que: 

Destaca-se, ainda, que em todas as áreas algumas universidades optam por 

bolsas: Bolsa Moradia, Bolsa Alimentação, Bolsa Transporte, Bolsa 

Permanência. Bolsas que diferem das acadêmicas pela sua característica 

eminentemente assistencial e focalizada. Essa lógica tira do debate a 

universalização da assistência estudantil por meio de ações como ampliação de 

infraestrutura (moradia, restaurantes) [...] (CISLAGHI, 2012, p. 163) (grifos 

nossos) 

 

 

Em face a isto, o programa da forma como foi delineado tende a estimular a 

“bolsificação”65 das ações aos estudantes com “insuficiência de condições financeiras” 

(Decreto 7.234/2010, art. 4º, parágrafo único), esta perspectiva viola o direito à educação 

pública e promove a individualização das demandas coletivas, o que corrobora com a 

ideia dos mínimos sociais. E ainda, este programa não estabelece parâmetros comuns para 

sua execução e deixa à mercê de cada instituição a definição do público que será atendido, 

assim, é comum que cada instituição adote critérios distintos de atendimento aos 

estudantes. 

No que tange ao repasse financeiro aos estudantes, Silva (2012, apud Lima, 2017, 

p. 130) sinaliza que está em curso um amplo processo de “mercantilização e 

financeirização das políticas sociais” no Brasil, ancorado em programas de transferência 

de renda como forma de atuação ante ao pauperismo da classe trabalhadora, que tem como 

base as orientações dos organismos internacionais. Desta forma, a instituição bancária 

                                                           
65 Bolsificação significa a monetarização da política social (...) soluções rebaixadas e pauperizadas para as 

mais diversas expressões da questão social (GRANEMANN, 2007 apud  RÊGO; SILVA, 2015) 
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realiza a mediação para que o discente receba o auxílio financeiro. Assim, as linhas de 

ação previstas no PNAES são reduzidas a pagamento de auxílios financeiros, neste 

sentido, parte do fundo público que é destinado à reprodução da classe trabalhadora é 

apropriado pelos rentistas. 

Nesta mesma linha de análise, Granemann (2006) destaca que: 

[...]as políticas de transferência de rendas além do papel já mencionado 

realizam favores ao ‘capital financeiro’ pela vinculação de tais pagamentos aos 

bancos e pelo uso e difusão dos serviços bancários como os cartões e as contas 

bancárias. Se ao usuário os bancos aparentemente não debitam os serviços que 

lhes prestam, não se deve dizer o mesmo do Estado brasileiro nas suas 

diferentes dimensões: federação, estados e municípios que realizam convênios 

para a transferência destes recursos em montantes bastante significativos ao 

crescimento e ‘lucratividade’ do sistema financeiro. (Granemann, 2006, p. 

145) 

 

Deste modo, ratificamos que os programas de transferência de renda, que operam 

com o repasse financeiro, promovem a inserção das camadas mais empobrecidas da classe 

trabalhadora no processo de circulação de consumo de mercadorias e garantem a 

reprodução da acumulação capitalista.  

Ao se compreender que a política de assistência estudantil é atravessada por 

disputas de concepções e de interesses, é necessário dar continuidade à luta política para 

a consolidação de uma assistência estudantil em âmbito nacional no horizonte de direito 

social, principalmente, no que se refere à instituição de uma Lei Federal e na destinação 

orçamentária compatível para o desenvolvimento de uma efetiva Política Nacional de 

Assistência Estudantil que atenda aos interesses da classe trabalhadora, 

 

2.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PNAES NOS INSTITUTOS FEDERAIS: 

MARCOS REGULATÓRIOS 

 

Conforme mencionado no item anterior, o PNAES, enquanto política de governo, 

foi elaborado para atender aos discentes das instituições federais de ensino superior e por 

atender parcela da oferta da educação superior66 que os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFETs) foram incluídos no programa. 

                                                           
66 Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

Conforme art. 2º temos que: os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica 

nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 
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Com base na trajetória de construção do PNAES, é notório que este decreto foi 

instituído por uma demanda muito mais expressiva por parte das Universidades Federais 

que pelos IFETs, fato este que pode ser constatado no art. 3º que trata do atendimento aos 

estudantes de graduação: 

O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes regularmente 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de 

ensino superior. (DECRETO 7234/2010, ART. 3º) (grifos nossos) 
 

Pode-se concluir que, apesar de os IFETs atenderem estudantes da educação 

superior, básica e profissional, não há menção no Decreto sobre essas duas últimas 

modalidades de ensino, assim, o foco principal é o estudante de graduação das 

Universidades. A fim de ratificar esta premissa, podemos destacar a notícia sobre a 

evolução dos recursos PNAES nas instituições federais de educação superior, conforme 

apresentado no Portal do Ministério da Educação em 21 de setembro de 201267. Após 

uma leitura atenta da notícia, pode-se constar que os Institutos Federais não estão 

inseridos em sua totalidade, mas de forma fragmentada no decreto PNAES, pois não há 

comentários sobre a educação básica e profissional.  

Diante deste descompasso, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) apresentou à Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), em 

2014, uma proposta de Decreto para nortear a Política Nacional de Assistência Estudantil 

da Rede Federal (PNAES – EPCT), que até o momento está em trâmite. 

Diferente das universidades que há tempos vem se mobilizando para a construção 

da Política de Assistência Estudantil enquanto política de Estado, os Institutos Federais 

foram constituídos há apenas 10 anos e iniciaram sua articulação para a constituição desta 

Política a partir do Decreto 7.234/201068. 

                                                           
com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta lei. E a partir da lei 12.677, de 25 de junho de 2012, 

o Colégio Pedro II passa integrar a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 
67 Recursos quadriplicam e passam de R$ 1 bilhão em cinco anos. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/18107-recursos-

quadruplicam-e-passam-de-r-1-bilhao-em-cinco-anos. Acesso em: 02 nov. 2018. 

 
68 Para maior detalhamento sobre a análise da política de assistência estudantil dos Institutos Federais, ver 

Dissertação de Mestrado de Ana Luiza de Oliveira Lima Taufick. Universidade Federal de Juiz de Fora, 

2013. 

 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/18107-recursos-quadruplicam-e-passam-de-r-1-bilhao-em-cinco-anos
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/18107-recursos-quadruplicam-e-passam-de-r-1-bilhao-em-cinco-anos
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A partir dos estudos de Taufick (2013), foi com a edição do Decreto 7.234/2010 

e com a previsão de recursos orçamentários para execução da política nos IFETs, que se 

deflagrou o processo de elaboração dos regulamentos da Política de Assistência 

Estudantil nestas instituições. Cumpre salientar que, embora o texto do PNAES oriente 

ao atendimento de estudantes de graduação, a ação orçamentária “2994 – Assistência ao 

educando da Educação Profissional e Tecnológica” é destinada a todos os discentes da 

instituição, ou seja, abarca inclusive os estudantes da educação básica.  

No que se refere à normatização do financiamento das ações e programas voltados 

para a garantia das condições de permanência estudantil contida no Decreto 7.234/2010, 

foram emitidos dois Ofícios Circulares da SETEC/MEC n° 21 e 42/2011.  

O Ofício Circular nº 21, de 10 de fevereiro de 2011, encaminhado aos dirigentes 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, trata do financiamento da 

assistência aos estudantes dos cursos do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA)69 e indica as novas diretrizes orçamentárias e diretivas para o ano de 2011. 

Em decorrência do aumento substancial do número de matrículas nesta modalidade de 

ensino, foi necessário rever a operacionalização da liberação do recurso que já estava 

sendo praticada desde 2008. Deste modo, não seria mais necessário encaminhar o Termo 

de Cooperação à SETEC e haveria um aumento do recurso da ação orçamentária “2994 

– Assistência ao educando da Educação Profissional e Tecnológica” para ser “utilizado, 

inclusive, para garantir a permanência do estudante do PROEJA”. 

Este documento prima pela focalização da assistência estudantil a todos os 

segmentos discentes, não somente dos estudantes do curso PROEJA70, além disso, 

contribui para reduzir as ações da assistência estudantil à concessão de auxílios na forma 

monetária para que o discente, por sua própria conta, garanta seus direitos. Conforme 

item 5 e 8 temos que:  

[...] cada instituição deverá instituir regulamentação própria para concessão da 

assistência estudantil, que estabeleça critérios claros e justos para concessão 

do benefício aos estudantes buscando, sobretudo, beneficiar os que realmente 

necessitam de auxílio para transporte, alimentação, aquisição de material 

didático, etc. [...] (OFÍCIO SETEC/MEC Nº 21/2011, item 5) 

 

                                                           
69 Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. 

 
70 A todos os estudantes matriculados no curso profissional de nível técnico na modalidade PROEJA era 

assegurada uma bolsa de R$ 100,00 
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[...] esta regulamentação poderá prever o repasse direto do valor o estudante 

[...] (OFÍCIO SETEC/MEC Nº 21/2011, item 8) 

 

 

E ainda, sugere que o assistente social oriente acerca dos critérios mais adequados 

a fim de beneficiar os estudantes que “realmente necessitam”, ou seja, reforça-se um 

sistema para atender aos comprovadamente “pobres”, confrontando diretamente à lógica 

da universalidade. Este profissional é chamado para contribuir de forma tecnicista a fim 

de garantir a seleção e a alocação eficiente dos recursos, o que ratifica o caráter 

focalizador desta ação. Conforme item 6 temos o seguinte: 

Em última instância, é a instituição que deve decidir sobre os critérios mais 

adequados considerando a realidade econômico/social em que está inserida e 

o perfil do público a ser atendido. Nesse caminho, a orientação de um 

Assistente Social que se debruce sobre o tema poderá ser extremamente 

benéfica. (OFÍCIO SETEC/MEC Nº 21/2011, item 6) 

 

Além disso, o estabelecimento de condicionalidades, de certa forma, reforça a 

necessidade dos beneficiários serem producentes para justificarem o acesso ao suposto 

“direito”, pois conforme texto do ofício supracitado, o estudante com inassiduidade 

habitual injustificada “deve ser chamado a assumir perante a instituição a 

responsabilidade pelo investimento do Estado em sua educação” (item 7). Evidencia-se 

um processo de culpabilização do indivíduo, pois não considera os determinantes 

estruturais do capitalismo. 

O Ofício Circular SETEC/MEC nº 42/2011, de 03 de maio de 2011 complementa 

o Ofício Circular nº 21/2011 e ratifica alguns pontos do Decreto 7.234/2010 (PNAES). 

Este documento ressalta que “as ações de assistência estudantil serão executadas por 

instituições federais de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia[...]” (OFÍCIO SETEC/MEC nº 42/2011), novamente há uma 

omissão acerca dos discentes da educação básica. 

E ainda reforça que a “assistência estudantil constitui-se em investimento concreto 

feito pela instituição para garantir bons índices de aproveitamento e avaliação, coibindo 

a evasão escolar” (OFÍCIO SETEC/MEC nº 42/2011). Cabe destacar que são muitos os 

determinantes que influenciam na permanência do discente, soma-se a isso, a forma como 

a assistência estudantil vem sendo construída, com a focalização na “pobreza” e no 

repasse financeiro direto aos estudantes, em detrimento da implementação de políticas 

universais, e esta perspectiva de assistência estudantil, que está posta, está longe de coibir 

a evasão escolar.  
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Outro ponto que gera polêmica quanto à aplicação do recurso do PNAES está 

descrito no item 8 do referido ofício: 

Por fim, o decreto presidencial não determina a contrapartida do estudante, no 

entanto, os investimentos realizados pela instituição na oferta de transporte, 

alimentação, reprodução de material didático, repasses financeiros para o 

estudante, mobilidade estudantil, acessibilidade, podem ser potencializados 

por atividades de pesquisa e extensão vinculadas ao ensino, o qual é o foco 

principal da assistência estudantil. (OFÍCIO SETEC/MEC Nº 42/2011) 
 

Esta orientação deixa em aberto a possibilidade de alocar a ação orçamentária 

2994 para ações voltadas ao desempenho acadêmico, tais como bolsas de pesquisa e 

extensão e programas de monitoria, que além de serem consideradas bolsas de caráter 

meritório, demandam a contrapartida para o cumprimento de carga horária na instituição, 

o que pode ensejar em violação de direitos no contexto escolar. 

A partir dos estudos de Lima (2017), foi demonstrado que os gestores ao se 

defrontarem com a expansão das instituições sob seu comando, aliado ao crescimento do 

corpo discente, principalmente daqueles provenientes dos segmentos mais pauperizados 

da classe trabalhadora, optaram por conduzir os programas de assistência estudantil de 

forma focalizada por meio do repasse financeiro direto aos estudantes. Além disso, o 

Ofício Circular SETEC/MEC nº 42/2011 serviu de respaldo para que fossem 

incrementados programas acadêmicos com a utilização dos recursos da ação orçamentária 

2994. 

A ampliação do acesso, inegavelmente é um avanço, no entanto, não se pode 

desconsiderar que esse aumento ocorre vinculado à lógica do atendimento a um número 

cada vez maior de estudantes e com orçamento exíguo. 

Este documento orienta ainda, que seja aprovado pelo Conselho Superior uma 

regulamentação específica para a assistência estudantil da instituição “envolvendo os 

setores da assistência social, coordenação pedagógica, psicologia, com critérios claros de 

acesso dos estudantes de origem popular [...]” (OFÍCIO SETEC/MEC nº 42/2011). Cabe 

destacar que a assistência social está inscrita na Constituição Federal de 1988 como uma 

das três políticas de proteção social e não tem relação com a Política de Educação, embora 

o PNAES adote critérios de seletividade, condicionalidades e focalização tal como a 

política de assistência social. 

Em face ao exposto, estes documentos ao conceber a política de assistência 

estudantil como meio para a contenção da evasão e para elevação de indicadores 

educacionais, tendem a ratificar e aprofundar a focalização e a transferência de renda ao 
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estudante em “vulnerabilidade social”, o que contribui para o processo de monetarização 

da política em detrimento de ações que tenham como horizonte a construção de 

equipamentos e serviços públicos que possam verdadeiramente atender a todos os 

estudantes. 

A discussão realizada até aqui buscou compreender os nexos entre as alterações 

na esfera produtiva mediante a crise estrutural do capital, as orientações dos organismos 

internacionais aos países periféricos e os impactos nas políticas do campo educacional e 

na condução das políticas sociais, principalmente nos governos sob as gestões petistas, 

para o enfrentamento da pobreza. Todo percurso expositivo contribui para refletirmos 

sobre os limites e possibilidades de trabalho do assistente social no âmbito da Assistência 

Estudantil do Colégio Pedro II, que a partir de 2012, passou a fazer parte da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

CAPÍTULO 3 – O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO ÂMBITO DA 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO COLÉGIO PEDRO II 

 

Neste capítulo iremos analisar, em linhas gerais, o percurso histórico e as 

(re)configurações das ações voltadas à permanência dos estudantes do CPII desde as suas 

origens até a implementação do PNAES, compreendo as contradições envolvidas.  

Ademais, iremos trazer para o debate algumas reflexões relacionadas ao 

direcionamento do PNAES e os rebatimentos no trabalho do assistente social, que 

impõem limites, mas também possibilidades para a intervenção profissional.  

 

3.1. COLÉGIO PEDRO II: BREVE HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL  

A história do Colégio Pedro II se confunde com a história da Educação no Brasil. 

O Imperial Colégio Pedro II foi inaugurado em 2 de dezembro de 1837, na cidade do Rio 

de Janeiro, sendo o primeiro colégio de instrução secundária no Brasil sob 

responsabilidade do Governo Federal, este visava ao projeto de conformação do Estado 

e de formação da nação brasileira e ainda, de orientador do ensino secundário no Brasil. 
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Nos anos de 1857 o Colégio foi dividido em duas seções: em Internato71 e 

Externato72. Convém destacar que o Internato tinha capacidade para 210 discentes, além 

disso, cada estudante recebia, no início de cada ano letivo, um enxoval e livros adotados 

por cada disciplina, além de materiais de estudo (papel, pena, tintas e demais materiais 

necessários para o trabalho das aulas).  

No que se refere à alimentação, os estudantes realizavam cinco refeições diárias 

no refeitório (refeição matinal, almoço, merenda, jantar e ceia), em cardápios variados, 

com alimentação sadia e em condições dietéticas prescritas pelo Gabinete de Saúde. 

Havia cuidadosa fiscalização sobre a qualidade dos gêneros utilizados no preparo da 

alimentação, os quais não poderiam ser consumidos sem a necessária permissão do 

médico73. 

No que tange à biblioteca, a sala era devidamente aparelhada para leitura, 

constituindo o centro das atividades escolares, com assistência e orientação de 

funcionários especializados, duas vezes por semana. 

Além disso, os estudantes desfrutavam de cuidados diários de higiene e saúde, 

incluindo barbeiro, cabelereiro, dentista e atendimento médico, quando necessários e 

realizam atividades físicas, que incluíam diferentes tipos de ginástica, tiro e esgrima. 

Pode-se perceber que aos filhos da elite brasileira, ainda que, mediante pagamento 

de anuidades74, a instituição oferecia condições dignas de permanência relacionadas à 

moradia, alimentação, cultura, esporte, atenção à saúde, a todos os estudantes. 

                                                           
71 O Internato foi instalado na Chácara do Engenho Velho - Rua São Francisco Xavier, hoje região da Tijuca 

- Largo da Segunda-Feira, onde atualmente funciona o Colégio Santa Teresa de Jesus. O Colégio funcionou 

neste local até 1887, quando no ministério do Barão de Cotegipe foi adquirido o prédio de São Cristóvão, 

na Praça Marechal Deodoro, nº 25, hoje Campo de São Cristóvão, nº 177, onde se fixou definitivamente. 

Contudo, nos Governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, o Externato teve necessidade de 

aumentar suas Seções, visando à ampliação da oferta de vagas, e, posteriormente, o Internato foi extinto. 

 
72 Para maiores informações sobre a memória histórica do Colégio Pedro II ver 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/memoria_historica/index.html. Acesso em: 07 nov. 2018. 

 
73 Para maiores informações sobre a memória histórica do Colégio Pedro II ver 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/memoria_historica/index.html. Acesso em: 07 nov. 2018. 

 
74 Decreto de 29 de novembro de 1837. Conforme art. 8º Os alumnos internos pagarão a quantia que fôr 

anualmente fixada, para as despezas só proprias dos que morarem no Collegio e ainda, de acordo com art. 

9º Será pago pelos alumnos, tanto internos como externos, o honorario que a titulo de ensino, fôr fixado 

pelo Governo. No que se refere à gratuidade, a legislação no seu art. 11 informa que: O Governo poderá 

admittir gratuitamente até onze alumnos internos e dezoito externos.  Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2015/historia_cp2/colleccao_leis_1837_parte2.66-68.pdf. 

Acesso em: 09 nov. 2018. 

 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/memoria_historica/index.html
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/memoria_historica/index.html
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No que se refere ao ensino, o Colégio, inicialmente, absorveu a tradição clássica 

e humanista da Europa - marca do mimetismo e da colonização - voltada à construção do 

projeto civilizatório da monarquia, que identificava no ensino das humanidades o 

paradigma da formação nacional do país. Pode-se constatar que o ensino secundário não 

estava orientado para atender as demandas do mercado de trabalho. 

Com o estabelecimento do ensino superior no país, voltado a atender às 

necessidades da monarquia recém-instalada, o Colégio Pedro II teve como prioridade a 

preparação dos discentes aos estudos superiores, em detrimento do caráter formativo. 

Cabe destacar que o Colégio era o único a conferir o grau de Bacharel em Letras a seus 

formandos. Souza (2008, apud Marques, 2011, p. 29) informa que o corpo discente era 

composto, majoritariamente, por jovens herdeiros da oligarquia agrária, filhos de 

industriais, grandes comerciantes, profissionais liberais ou da incipiente classe média 

urbana, desta forma, é possível verificar que a instituição possuía um caráter elitista, isto 

é, uma escola voltada para a formação de dirigentes responsáveis pela condução do país. 

Cumpre destacar que, somente a partir de 1927 que as mulheres puderam ingressar no 

Colégio. 

Em suma, o Colégio Pedro II era sinônimo de prestígio, destaque e relevância no 

cenário do Brasil monárquico, já que a instituição funcionava como modelo do Ensino 

Secundário, principal ferramenta para ascensão ao ensino superior e formação para as 

principais ocupações profissionais e também políticas e culturais. Marques (2011) 

acrescenta que são marcas da instituição: o corpo docente nomeado pelo governo e 

formado por intelectuais de renome nos meios acadêmicos; a seletividade do corpo 

discente, devido à realização de exames de admissão e pagamento de anuidades; 

programas de ensino de base humanística voltado para à preparação para o ensino 

superior. 

A partir da instauração da República75, o Colégio passou por diversas 

transformações no âmbito educacional76 o que acarretou no processo de decadência. Nos 

anos 1930, no período de Estado Novo, foi dado início a uma nova etapa para o Ensino 

                                                           
75 Sob o regime republicano, o nome do Colégio foi modificado quatro vezes, primeiro para Instituto 

Nacional de Instrução Secundária (1888); posteriormente, para Ginásio Nacional (1890); Externato 

Nacional Pedro II e Internato Nacional Bernardo Pereira de Vasconcelos (1909). Em 1911, foi modificado 

para Colégio Pedro II. 

 
76 Para maior detalhamento das reformas no período Republicano, ver a dissertação de Mestrado de Gabriel 

Rodrigues Daumas Marques - A Educação do Corpo e o protagonismo discente no Colégio Pedro II: 

mediações entre o ideário republicano e a memória histórica da instituição (1889-1937), Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2011. 
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Secundário Brasileiro a fim de adequar a educação ao processo de industrialização 

brasileira e de (con)formar o cidadão republicano ao processo de consolidação do 

capitalismo no país.  No que tange à reforma do ensino secundário apresentamos a 

seguinte “exposição de motivos” do Ministro Francisco Campos: 

 

A sua finalidade exclusiva não há de ser a matrícula nos cursos superiores; o 

seu fim, pelo contrário deve ser a formação do homem para todos os grandes 

setores da atividade nacional, construindo no seu espírito todo um sistema de 

hábitos, atitudes e comportamentos que o habilitem a viver por si mesmo e a 

tomar em qualquer situação as decisões mais convenientes e mais seguras 

(CAMPUS, 1931 apud COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA 

HISTÓRICA DO COLÉGIO PEDRO II, 2013, p. 22) 

 

 

Esta reforma dividiu o ensino secundário em dois ciclos sequenciados: o 

Fundamental eminentemente formativo para atender os grandes setores da atividade 

nacional, com duração de 5 anos, e o Complementar, com duração de 2 anos, objetivando 

a preparação para o vestibular e o ingresso no ensino superior. Apesar das justificativas 

afirmarem que a educação deveria acompanhar a modernização do país, o que se 

concretizou foi uma educação para atender à formação da elite brasileira. 

Nos anos 1940, a Reforma Capanema aprofundou a tendência que já vinha sendo 

afirmada por Francisco Campos, isto é, a dualidade do sistema de ensino brasileiro: um 

ensino secundário público destinado às elites condutoras do país e um ensino 

profissionalizante destinado à formação da classe trabalhadora. Neste sentido, a educação 

profissional tornou-se prioridade, haja vista que era o meio para formar trabalhadores que 

respondessem às exigências do mundo do trabalho, em especial, do comércio e da 

indústria, considerados os pilares da economia. Entretanto, a educação profissional 

voltada à grande maioria da população estava distante de formação crítica e contemplava 

uma formação manual, dirigida ao exercício profissional. Dito isto, ratificamos que o 

modo de produção da vida irá orientar o modo das estruturas educativas para a 

(con)formação do trabalho, assim, a “divisão dos homens em classes irá provocar uma 

divisão também na educação” (SAVIANI, 2007, p. 155). 

E ainda, por influência da Reforma Capanema, “os programas de ensino do 

Colégio Pedro II perderam seu âmbito nacional e o espaço educacional brasileiro na 

execução do processo ensino-aprendizagem, e passou a ter que cumprir a programação 

emergida do MEC” (COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA 

DO COLÉGIO PEDRO II, 2013, p. 25) 
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A partir da análise do Decreto 34.742, de 2 de dezembro de 195377, que trata do 

Regimento Interno do Colégio Pedro II na década de 1950, pode-se constar uma tendência 

de alteração no perfil dos estudantes, ainda que de forma tímida. Conforme Capítulo II 

do referido Decreto, a gratuidade da oferta de enxovais e materiais escolares aos 

estudantes do internato estava relacionada à comprovação do “estado de pobreza”, na qual 

eram estabelecidas as “condições de preferência” para a concessão dos auxílios. Os 

“alunos que merecem esse auxílio do governo” – que possuía verba própria e dotação 

orçamentária - eram matriculados como “gratuitos efetivos”. Ademais, nos casos de 

falsidade de declaração, o “diretor deverá, em qualquer época, cassar os favores 

concedidos”. 

E ainda, neste documento, havia previsão da oferta de serviços médicos e 

odontológicos a todos estudantes, além do serviço de orientação educacional, de 

biblioteca e de refeitório. No caso do refeitório, o almoço, lanche e jantar eram fornecidos 

a preços módicos. 

No que tange à Caixa Escolar, esta era constituída de “contribuições voluntárias 

dos corpos docente, administrativo e discente, bem como da renda proveniente dos 

serviços de refeitório, podendo ainda, receber donativos” destinada a prestar “assistência 

ao estudante necessitado” (Decreto 34.742/1953, art. 461), o que nos relembra que nos 

auspícios da conformação da Política de Educação brasileira a participação da sociedade 

civil era uma necessidade. Ademais, a Caixa Escolar era gerenciada por uma diretoria, 

composta de cinco membros, designada pelo Diretor da instituição,  

Consta ainda, que as associações de alunos, desde que reconhecidas oficialmente 

por ato do Diretor, poderiam se organizar para fins científicos, artísticos, esportivos ou 

de assistência escolar, ou seja, os estudantes também poderiam realizar contribuições. 

A partir da análise deste marco legal, pode-se constatar que o Colégio já nos anos 

1950 desenvolvia ações voltadas à assistência ao estudante, seja por ações universais 

(serviços médicos, bibliotecas, refeitório e orientação educacional) seja por ações 

focalizadas (caixa escolar) voltadas a atender aos estudantes dos segmentos mais 

empobrecidos da classe trabalhadora.  

                                                           
77 Decreto nº 34.742, de 2 de dezembro de 1953, que aprova o Regimento do Colégio Pedro II, consta no 

art. 5º que é gratuito o ensino do Colégio. Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-34742-2-dezembro-1953-330410-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 08 nov. 2018 
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No que se trata das reformulações empreendidas no âmbito da educação básica, 

anos mais tarde, foram realizadas duas reformas, a primeira relacionada à Lei nº 5.540/68, 

que estabeleceu a Reforma Universitária e por analogia promoveu a extinção das cátedras 

no Colégio Pedro II e criou as chefias de departamento, o que levou à fragmentação do 

saber. E na sequência, a Lei 5.692/71 que estabeleceu a junção dos cursos primário e 

ginasial no curso fundamental em 8 anos, que correspondeu ao ensino de 1º grau, deste 

modo, para ingressar no Colégio, o estudante teria que fazer uma prova para o primeiro 

ano do 2º grau, haja vista que o 1º grau passou a ser de competência do governo do Estado. 

Este fato provocou um esvaziamento do número de estudantes ao longo da década de 

1970, além do mais, o “milagre econômico” contribuiu para que houvesse uma migração 

dos filhos da classe média para os colégios particulares.  

É importante lembrar que a educação básica, dentro deste modelo de produção e 

reprodução da vida, permaneceu direcionada ao ensino profissionalizante e tecnicista, 

com vistas à inserção no mercado de trabalho.  

No que se refere às ações de assistência ao educando, a partir de informações 

contidas no site institucional do Colégio Pedro II78, foi possível constatar que no curso 

dos anos 1970 foi implantada a Divisão de Assistência ao Estudante, responsável pela 

gestão da Caixa Escolar na instituição. Na reportagem divulgada em 2015, a servidora 

responsável pela Divisão à época comentou o seguinte: “Nós conseguíamos com alunos 

de poder aquisitivo mais alto doações para os estudantes carentes. Uniformes, sapatos, 

livros e até óculos. Tudo novo”. Isto demonstra que não existiam políticas estatais 

voltadas aos estudantes, mas ações de cunho assistencialista com base na participação e 

na solidariedade da comunidade escolar. 

Além disso, é curioso o fato da profissional que é formada em pedagogia, alegar, 

hodiernamente, que “sempre atuou na área do serviço social no Colégio Pedro II”, esta 

perspectiva contribui para reforçar um caráter enviesado acerca da profissão79 - 

                                                           
78 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/211-noticias2015/4106-comunidade-

escolar-prestigia-inaugura%C3%A7%C3%A3o-do-novo-pr%C3%A9dio-da-progesp.html. Acesso em: 8 

nov. 2018. 

 
79 Convém lembrar que a formação do assistente social em nível superior foi regulamentada pela Lei n. 

1.899, de 13 de junho de 1953.Além disso, em meados dos anos 1960, na América Latina, o Movimento 

de Reconceituação no âmbito do Serviço Social, passou a questionar a funcionalidade profissional na 

superação do subdesenvolvimento, as formas de enfrentamento das expressões da “questão social”, os 

procedimentos e metodologias aplicadas (Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e 

Desenvolvimento de Comunidade), as bases teóricas nas quais estavam fundamentadas as ações 

profissionais, desmistificando que a profissão advinha da filantropia. 
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regulamentada pela Lei nº 8.662/93 - e que não está vinculada à filantropia, questão essa 

que será abordada mais adiante. 

Retomando ao debate do ensino do Colégio Pedro II, Pio (2012) esclarece que, 

nos anos 1980, foram elaboradas estratégias para tentar recuperar o prestígio, as 

matrículas e os recursos perdidos até então. Assim, o Plano Diretor, elaborado em 1979, 

tinha como uma de suas ações trazer estudantes através da assinatura de convênios com 

a Secretaria de Educação do Município do Rio de Janeiro. Desta forma, o Colégio passou 

a oferecer vagas existentes nas turmas de 5ª série pra os melhores estudantes das escolas 

municipais darem prosseguimento aos estudos. 

Entretanto, em virtude do descumprimento dos termos do convênio, como a 

indicação de estudantes que não estavam matriculados nas escolas do Município, o 

Diretor Geral do Colégio Pedro II autorizou a seleção direta pelo próprio Colégio. Neste 

período, a partir de novas demandas, foi realizada a ampliação do Ensino Fundamental 

de sete para nove anos, sem autorização prévia do MEC e criado o 1º segmento do 1º grau 

de ensino (Ensino Fundamental), apelidados de “Pedrinhos”.  Com o ingresso por sorteio 

para essas novas turmas houve grande diversificação do corpo discente que pertencia a 

distintas frações da classe trabalhadora, assim, o perfil das crianças originadas do 

“Pedrinho” diferia (e ainda difere) do perfil com o qual o Colégio estava acostumado a 

lidar. 

A partir da leitura do Código de Ética Discente de 1989 - que ficou vigente até 

2017, quando foi publicado o novo Código de Ética80- foi possível identificar a 

continuidade das ações voltadas à Caixa Escolar. Conforme descrito neste documento, é 

direito do estudante: 

XIV – recorrer, quando carente de recursos, à Caixa Escolar, através de 

requerimento ao Diretor Geral, e à Divisão de Assistência ao Estudante, através 

de sua Unidade, ficando o atendimento na dependência de confirmação de que 

o aluno tenha a família reconhecidamente carente e da disponibilidade de 

meios. 

Parágrafo Único: A condição indispensável para que seja concedido o 

benefício é a de que o aluno tenha a família reconhecidamente carente, de 

acordo com os critérios legais do CPII. 

 

Pode-se inferir que antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

em que educação passou a ter status de direito social e o ensino passou a ter como 

prerrogativa a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, o Colégio 

                                                           
80A revisão do Código de Ética discente iniciou nos anos de 2014 e foi finalizado no ano de 2017, com a 

publicação da Portaria 1.886 de 13 de junho de 2017. 
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já desenvolvia desde a sua fundação, ações para a permanência do estudante, ainda que 

no início fossem direcionadas, prioritariamente, aos filhos das frações burguesas e de 

forma residual aos “alunos carentes”. 

Contudo, como é sabido, um determinado tipo de educação passou a ser uma 

exigência do próprio capital com vistas a qualificar a força de trabalho para atender as 

mudanças na esfera produtiva, donde é necessária a formação, inclusive, daqueles que 

irão cumprir não só funções no interior do processo produtivo e atuar como intelectuais 

orgânicos81 do capital para intensificar a exploração da mais-valia, como será necessário, 

também, o ingresso dos filhos da classe trabalhadora na escola para a formação tecnicista 

para o mercado de trabalho.  

O Colégio Pedro II ao implementar ações voltadas à permanência estudantil, neste 

caso, a Caixa Escolar, ao mesmo tempo que desnuda as desigualdades sociais e reconhece 

que estas podem afetar as possibilidades dos estudantes em concluir seus itinerários 

formativos, reduz as relações sociais capitalistas a meras carências de natureza individual 

e privada. 

Em linhas gerais, nos anos 1990 consolidaram-se as políticas estruturais de ajustes 

para adequar as economias dos países periféricos à concepção neoliberal de política 

econômica, tais como: privatização de empresas estatais consideradas lucrativas, 

encolhimento do Estado na promoção de políticas sociais de caráter universal e a 

liberalização de capitais. Deste modo, o Brasil encontrava-se numa conjuntura de 

desmonte dos direitos sociais, de alta taxa de desemprego e de corte dos gastos públicos, 

em que este último acarretou na redução das verbas destinadas à manutenção da 

instituição e um longo período sem permissão para realizar concurso público para 

admissão de novos servidores públicos.  

Com o empobrecimento intensificado da classe trabalhadora e má distribuição de 

renda, provavelmente, houve uma maior demanda para a utilização dos recursos da Caixa 

Escolar a fim de garantir, minimamente, a permanência dos estudantes no Colégio.  

Com base na pesquisa documental realizada, não foi possível identificar o período 

em que a prática da Caixa Escolar foi extinta. Contudo, verificou-se que a mesma estava 

prevista no Código de Ética Discente de 1989, e que só foi alterado em 2017, isto é, 

embora a Caixa Escolar tenha sido extinta em tempo pretérito, a lassidão em atualizar o 

Código de Ética Discente parece que deixou “viva na memória” dos profissionais do 

                                                           
81 Para Gramsci, o intelectual orgânico do capital cumpre a função de dirigente, organizador, de ideólogo 

da classe economicamente privilegiada. 
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Colégio a referência dessas ações de cunho filantrópico e caritativo, baseadas no 

atendimento de estudantes “carentes”, como horizonte para a institucionalização da 

Política de Assistência Estudantil, que veremos mais adiante. 

Para finalizar este breve percurso histórico e institucional acerca do Colégio Pedro 

II, temos que, durante os governos petistas, o Colégio realizou acordos com o Ministério 

da Educação e conseguiu recursos do FNDE para construção do campus Realengo e assim 

realizar sua expansão. Conforme discurso proferido pela Diretora-Geral do Colégio Pedro 

II, professora Vera Maria Ferreira Rodrigues, em 4 de maio de 2012, podemos constatar 

a referência sobre a equiparação do Colégio aos Institutos Federais: 

[...] Temos consciência de que precisamos de mais servidores docentes e 

técnicos para manter, não só aqui, mas em todas as Unidades Escolares que 

integram o Colégio Pedro II, a oferta de ensino público de massa e de 

qualidade do qual tanto nos orgulhamos. Mas estamos confiantes que, em 

breve, com a aprovação do PL 2134/201182, para cuja conclusão sabemos do 

empenho pessoal de Vossa Excelência, teremos não só a tão sonhada lei 

equiparando o Colégio Pedro II aos Institutos Federais, concedendo-lhe a 

estrutura correspondente à sua importância no panorama educacional 

brasileiro, como também a criação de 300 cargos docentes e 320 cargos 

técnico-administrativos, permitindo que realizemos concursos nos próximos 

anos, até 2014, pondo fim a um longo e sofrido período de carência de recursos 

humanos. (TRECHO DO DISCURSO PROFERIDO PELA PROFESSORA 

VERA MARIA FERREIRA RODRIGUES NA INAUGURAÇÃO DO 

CAMPUS REALENGO) 83 

 

Deste modo, a partir da publicação da Lei Ordinária 12.677/12, o Colégio foi 

equiparado aos Institutos Federais para efeito de incidência das disposições que regem a 

autonomia e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro de pessoal e de ações de 

regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação profissional 

e superior. Deste modo, atualmente, o Colégio é instituição federal de ensino, 

pluricurricular e multicampi84, vinculada ao Ministério da Educação e especializado na 

oferta de educação básica e de licenciaturas.  

                                                           
82 A PL 2134/2011 (transformada na Lei Ordinária 12.677, de 25 de junho de 2012) – tratava da criação de 

cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, destinados 

às Instituições Federais de Ensino. Provavelmente, o MEC/SETEC, durante as negociações junto ao 

Colégio, sinalizou as vantagens do seu ingresso na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, dentre elas, a ascensão dos cargos de diretores para reitores e pró-reitores e a ampliação de 

vagas para concurso público para docentes e técnico-administrativos. 

 
83 Disponível em: http://cp2.g12.br/legislacao/98-comunicacaodestaques/destaques2012/192-discurso-da-

professora-vera-maria-ferreira-rodrigues,-diretora-geral-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html. Acesso em: 06 

nov. 2018. 

 
84 Constituído por campus com autonomia administrativa e orçamentária. 
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Conforme informado anteriormente, a expansão dos Institutos Federais é marcada 

pela orientação hegemônica para a condução das políticas de educação profissional e 

tecnológica, em que a educação da classe trabalhadora corresponde a uma lógica de 

formação para inserção produtiva imediata, tendo em vista as reestruturações produtivas 

empreendidas, para desta forma, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do 

país. Convém destacar que, o governo de Lula criou os Institutos Federais a partir da 

sistematização do conjunto de metas e diretrizes do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), articulado pelo Compromisso Todos Pela Educação85 – uma iniciativa 

de grupos empresariais representados por suas organizações sem fins lucrativos. 

O Colégio ao ser equiparado aos Institutos Federais, passou a ser constituído por 

uma estrutura híbrida, com a formação do trabalhador em diferentes níveis (básica, 

profissional e superior) e modalidades, como o PROEJA e PRONATEC, ou seja, houve 

uma ampliação da oferta formativa para as frações das classes mais pauperizadas dos 

trabalhadores. Deste modo, houve uma alteração no perfil do corpo discente e na oferta 

dos cursos, se antes a prioridade era formar estudantes para dar continuidade aos estudos 

no ensino superior, agora está presente no  contexto do colégio, a formação tecnicista para 

o mercado de trabalho, o que demonstra o alinhamento às prerrogativas e às necessidades 

do capital. 

Atualmente, o Colégio é constituído por 14 campi e 1 unidade de referência de 

educação infantil. A sede de sua Reitoria está situada no Campo de São Cristóvão, Rio 

de Janeiro.  

 

Tabela 2: Relação dos campi do Colégio Pedro II 

Campus Modalidade de Ensino Fundação 

Centro 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

PROEJA  

1837 

São Cristóvão II 2º segmento do Ensino Fundamental 

 

1888 

Humaitá II 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

1952 

Engenho Novo II 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

Ensino Médio Integrado/Integrado à Formação Profissional 

PROEJA 

1952 

Tijuca II 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

1957 

                                                           
85 Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e 

Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica 

e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. 
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Ensino Médio Integrado 

PROEJA 

São Cristóvão I 1º segmento do Ensino Fundamental 1984 

Humaitá I 1º segmento do Ensino Fundamental 1985 

Engenho Novo I 1º segmento do Ensino Fundamental 1986 

Tijuca I 1º segmento do Ensino Fundamental 1987 

São Cristóvão III Ensino Médio Regular 

Ensino Médio Integrado 

1999 

Realengo II 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

Ensino Médio Integrado 

PROEJA 

2004 

Niterói Ensino Médio 2006 

Caxias Ensino Médio Regular 

PRONATEC 

2007 

Realengo I 1º segmento do Ensino Fundamental 2010 

Centro de Referência em 

Educação Infantil 

Realengo 

Educação Infantil 2013 

Fonte: tabela elaborada pela autora com base nos dados disponíveis no site do Colégio Pedro II 

 

O Colégio atende ao Ensino Fundamental (desde a Educação Infantil); ao Ensino 

Médio; à Educação de Jovens e Adultos; oferece Mestrado Profissional e um Programa 

de Residência Docente (Capes), operando em todos os segmentos do ensino básico, na 

pós-graduação e na formação continuada de professores, de forma gratuita, ou seja, 

conforme informado anteriormente, houve uma “diferenciação para cima”. 

Cumpre salientar que, ao longo dos anos, o Colégio Pedro II vem alterando os 

procedimentos para acesso às vagas ofertadas a fim de atender às legislações. A partir da 

publicação do Decreto nº 5.296/04 e da Lei 12.764/12 o Colégio passou a destinar 5% 

das vagas para candidatos com necessidades específicas e com base na Lei 12.711/2012, 

passou a reservar 50% das vagas, nos distintos processos seletivos, para os candidatos 

egressos das redes públicas de ensino e com perfil socioeconômico determinado – 

oriundos de famílias com renda per capita igual ou inferior a 1 ½ salário mínimo. No caso 

do PROEJA, os candidatos atualmente ingressam no Colégio mediante sorteio e não mais 

por provas ou elaboração de redações. Estas prerrogativas com relação ao acesso 

contribuíram para diversificar o perfil dos estudantes do Colégio e para ampliar o ingresso 

de diversos estratos dos filhos da classe trabalhadora, inclusive aqueles mais 

empobrecidos.  

Cumpre destacar, ainda, que desde a década de 80 o Colégio recebe, por meio de 

convênio, os estudantes concluintes do Ensino Fundamental do Instituto Benjamin 

Constant no Ensino Médio. 
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No que se refere à permanência do estudante, com a publicação da Portaria nº 

1.343/15 foi extinta a jubilação, o que significou a ruptura com uma forte tradição 

institucional que previa o desligamento obrigatório do estudante que repetisse duas vezes 

a mesmo ano/série, ou seja, o estudante era excluído da instituição por insuficiência 

contínua de rendimentos acadêmicos. 

O fim da jubilação veio acompanhado por um conjunto de ações destinadas a 

priorizar a permanência dos estudantes, tais como: Programa de Reforço Escolar, a 

criação e ampliação dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas – NAPNES, assim como a Política de Assistência Estudantil. 

A mudança de perfil do público que acessa ao Colégio, apesar de atender às 

demandas da classe trabalhadora pela ampliação de vagas e diversificação dos cursos, 

possui relação com o processo de expansão da rede e com as diretrizes do Banco Mundial 

para o campo educacional aos países da periferia do capitalismo, no que tange ao 

enfrentamento da pobreza e à promoção do desenvolvimento econômico, conforme 

explicitado nos capítulos anteriores. Por isso que essas novas configurações e inserções 

na forma de ensino, como por exemplo, o Mestrado Profissional, tem por finalidade 

preparar a força de trabalho, de forma aligeirada e pragmática, para inserção no mercado 

de trabalho. 

Além disso, a concepção linear entre educação e ascensão social apregoada pelos 

organismos multilaterais, reforça a ideia de educação enquanto mecanismo de inclusão 

social. A partir da análise do Projeto Político-Pedagógico Institucional 2017/2020 (PPPI) 

é possível verificar a presença desta ideia, quando apresentam a concepção sobre o perfil 

do estudante, pois: 

   

São estudantes de diferentes origens sociais, econômicas, étnicas, 

características físicas e de diferentes orientações sexuais, enfim, todos com 

suas vivências, sua história, sua cultura. Os mecanismos de ingresso favorecem 

inserção de estudantes provenientes de diferentes regiões do estado do Rio de 

Janeiro e das mais variadas classes socioeconômicas. A tradição dos quase 200 

anos de história do CPII e a qualidade do ensino, corroboram para a criação de 

altas expectativas, por parte dos estudantes e suas famílias, sobre a 

possibilidade de ascensão social através da escola. (PPPI do COLÉGIO 

PEDRO II – 2017/2220 p. 236) (grifos nossos) 

 

Esta perspectiva atrelada à concepção de inclusão social por meio da educação, 

que é propalada pelos organismos multilaterais, desconsidera as particularidades 

históricas das relações sociais capitalistas e as diversas carências vividas pela classe 

trabalhadora, em que estas são reduzidas a carências de ordem individual, isto é, à mera 
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aquisição de competências e qualificações necessárias à alocação dos trabalhadores nos 

postos ofertados pelo mercado de trabalho. “É como se a exclusão fosse decorrente das 

opções educativas erradas dos indivíduos. Daí a tese de que a única alternativa realista é 

a formação profissional” (LEHER, 1999 apud Lima, 2017, p. 84) 

A partir dos dados86 apresentados pela Pró Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (PRODI), é possível verificar, aproximadamente, o perfil 

socioeconômico dos discentes a partir da renda das famílias no ano de 2016. 

 

Gráfico 1: Perfil socioeconômico dos discentes por campi a partir da renda das famílias – Exercício 2016 

Fonte: gráfico elaborado pela autora com base nos dados disponíveis no site do Colégio Pedro II  

 

Considerando que a renda das famílias do Gráfico 1 não corresponde à renda per 

capita bruta87 e ainda que os elevados percentuais de “não declarada” e “em branco” em 

                                                           
86 Disponível em: http://cp2.g12.br/images/comunicacao/2017/PRODI/Perfil%20Discente%202016.pdf. 

Acesso: 10 nov. 2018. 

 

 

 

 
87 Não há informações sobre o procedimento realizado para a coleta de dados e se a renda apresentada 

equivale à renda bruta. 

 

http://cp2.g12.br/images/comunicacao/2017/PRODI/Perfil%20Discente%202016.pdf
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alguns campi mascaram as informações, mesmo assim, consideramos relevante o gráfico 

como parâmetro de aproximação para as análises de perfil socioeconômico dos 

estudantes.  

Abaixo apresentamos os valores nominais do efetivo de estudantes por campus 

tendo como base a tabela divulgada no site do Colégio88 e ainda, consideramos o intervalo 

de 440 a 2220 reais por entender que este universo pode estar relacionado às famílias com 

renda per capita de 1 ½ salário mínimo89 estabelecida no Decreto PNAES. 

 

 

Gráfico 2: Quantidade de Discentes do Campus x Quantidade de Discentes com Renda Familiar entre 440 

e 2220 reais – Exercício 2016 

  

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora com base nos dados disponíveis no site do Colégio Pedro II 

 

A partir do Gráfico 2, é possível perceber que 42% (5.346) dos estudantes do 

Colégio possuem renda familiar90 entre 440 e 2220 reais, o que difere em demasia das 

                                                           
88 Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/proreitoria/prodi/cpii_numeros/ensino/quadro_efetivo_discente/educacao_basica/2

014. Acesso em: 10 nov. 2018 

 
89 Salário mínimo em 2016 era da ordem de R$ 880,00 
90 Compreendemos que a questão da renda não é a única variável a ser considerada para estabelecer o perfil 

dos discentes, variáveis como sexo, faixa etária, auto-declaração étnico-racial, município de moradia, 

http://www.cp2.g12.br/proreitoria/prodi/cpii_numeros/ensino/quadro_efetivo_discente/educacao_basica/2014
http://www.cp2.g12.br/proreitoria/prodi/cpii_numeros/ensino/quadro_efetivo_discente/educacao_basica/2014
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suas origens, e que poderiam ser atendidos com recursos do PNAES. Embora não 

tenhamos acordo com o critério de seletividade adotado pelo PNAES, este é o parâmetro 

para a execução do programa em caráter nacional e é utilizado como referência nas 

avaliações socioeconômicas descritas nos editais de acesso à política de transferência de 

renda. 

Tomando como base os dados constantes do Gráfico 2, elaboramos o Gráfico 3 a 

fim de demonstrar a representatividade dos estudantes com renda familiar entre 440 e 

2220 reais por campus em termos percentuais. 

 

Gráfico 3: Percentual de Estudantes com Renda Familiar entre 440 e 2220 reais por campus 

Fonte: gráfico elaborado pela autora com base nos dados disponíveis no site do Colégio Pedro II 

 

Este gráfico aponta para a hipótese de que há uma tendência dos campi do 1º 

segmento do ensino fundamental (ENI, RI, SCI, TI) – em que o ingresso é realizado 

mediante sorteio - de conter famílias da classe trabalhadora mais empobrecida. Além 

disso, há uma diferença de perfil de estudantes no que se refere ao território no qual o 

campus está localizado - compreendendo o território enquanto espaço de contradição e 

de desigualdades -, deste modo, os territórios não valorizados pelo capital, tais como 

                                                           
dentre outros, são essenciais para a elaboração da Política Pública. Como o critério do PNAES está baseado 

somente na renda, optamos por considerar esta variável no momento. 
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Caxias, Realengo e Niterói (região do Barreto) expressam que a classe trabalhadora 

empobrecida tem território definido91.  

A partir dessas constatações, é imperioso compreender a realidade de forma crítica 

e as dimensões da “questão social” para desta forma, construir uma Política de Assistência 

Estudantil que considere as particularidades de cada campus a fim de contribuir para 

ampliação dos direitos, compreendendo as limitações desta Política, e viabilizar, de algum 

modo, respostas às necessidades dos estudantes92. Esta perspectiva sugere uma alteração 

na forma como vem sendo implementada a Política no Colégio Pedro II. 

Além disso, parto do pressuposto que a forma como a Política de Assistência 

Estudantil do Colégio Pedro II vem sendo orientada pelos seus dirigentes, a partir de 

prerrogativas e análises relacionadas, predominantemente, à variável renda e às ações de 

repasse financeiro e material aos estudantes “carentes”, está relacionada à forma como o 

Estado brasileiro, a partir de orientações dos organismos multilaterais, tem direcionado 

as políticas sociais para o “tratamento” das expressões da “questão social” – com a 

focalização nos segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora. Esse padrão de 

política social hegemônico, que tem como base conteúdos neoliberais e conservadores, 

acabam condicionando, de certa forma, a intervenção profissional ao atendimento de 

demandas imediatas, focalistas, burocráticas e pragmáticas, isto é, a ações isentas do 

compromisso teórico, ético e político hegemônicos na profissão.  

Soma-se a isso, as marcas do conservadorismo que ainda se encontram “vivas na 

memória institucional”, como é o caso das antigas práticas da Caixa Escolar e o 

desconhecimento por parte dos demais sujeitos inseridos na instituição acerca do trabalho 

do assistente social, o que leva à tensão entre o projeto ético-político profissional e as 

requisições institucionais. 

De acordo com os ensinamentos de Mota (2014) para superar o cotidiano caótico 

dos espaços ocupacionais, o assistente social deve exercitar a capacidade de análise da 

experiência profissional cotidiana, identificando: “quais aspectos da produção e da 

                                                           
91 Andrade (2012) informa que o padrão de produção e de acumulação de riquezas nos marcos do 

capitalismo dependente brasileiro encontram-se na gênese do atual quadro de desigualdade de renda, sendo 

que essa acaba superpondo-se às desigualdades territoriais, de raça, de gênero e de etnia, produzindo um 

processo de múltiplas espoliações. Tese de Doutorado intitulada Território e Assistência Social: uma análise 

do Serviço Social a partir da produção social do espaço, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, 2012. 

 
92 Relaciona-se ao X princípio do Código de Ética Profissional – Compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional. 
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reprodução da realidade foram ou poderiam ser tensionados pela ação do Serviço Social?” 

(MOTA, 2014, p. 702) 

 

3.2. A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO 

COLÉGIO PEDRO II 

Conforme apresentado, ao longo da história do Colégio foram sendo construídas 

estruturas relacionadas à assistência estudantil, em que é possível constatar marcas do 

arcaico e do moderno, da dualidade entre universalidade e focalização, entre direito e 

filantropia. Entretanto, a Política de Assistência Estudantil, tendo como eixo norteador o 

PNAES, vem se consolidando no Colégio a partir da criação da Diretoria de Ações 

Inclusivas e Assuntos Estudantis (DAE) em 2014. Esta diretoria está vinculada à Pró-

Reitoria de Ensino (PROEN) e é composta de 4 seções: Seção de Educação Especial 

(NAPNE); Seção de Nutrição Escolar; Seção de Biblioteca e Sala de Leitura; Seção de 

Assistência ao Educando (SAE). 

A criação da DAE é permeada de contradições, pois esta diretoria ao mesmo 

tempo que é composta de seções93 que orientam seus trabalhos para ações diversas 

(alimentação/refeitórios, biblioteca/sala de leitura e educação especial), constituiu a seção 

de assistência ao educando, em princípio, para planejar, executar e avaliar ações alinhadas 

ao que é preconizado no decreto PNAES, tendo em vista que o orçamento da rubrica 2994 

estava disponível para a instituição. Entretanto, o que se pode observar é que aos 

profissionais lotados na SAE foi delimitada uma perspectiva de trabalho voltada, 

essencialmente, “à concessão de benefícios a estudantes em situação de 

vulnerabilidade”94, sem relação concreta com o debate em torno da permanência, da 

mudança de perfil dos estudantes, das demais ações realizadas pela escola no que se refere 

à evasão e repetência, dentre outros aspectos. 

Conforme Iamamoto (2010), as exigências colocadas pelos gestores, no quadro da 

organização social e técnica do trabalho, também materializam requisições, estabelecem 

                                                           
93 Estas seções já existiam no interior do Colégio e foram integradas à DAE em 2014. Apesar de estarem 

sob a mesma diretoria, estas desenvolvem seus trabalhos de forma fragmentada e os profissionais não se 

compreendem enquanto partícipes do debate acerca da Assistência Estudantil. 

 
94 Fragmento de texto retirado do site do Colégio. Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/223-noticiaas2017/7139-cpii-180-anos-trabalho-em-equipe-

fortalece-a%C3%A7%C3%B5es-e-projetos-da-proen.html. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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funções e atribuições, impõem regulamentações específicas ao conteúdo do trabalho 

realizado e estabelecem limites e possibilidades à realização dos propósitos profissionais, 

deste modo, é necessário resguardar a relativa autonomia na condução do exercício 

profissional. 

Partimos da hipótese que, a fragmentação do trabalho95 dos profissionais inseridos 

na DAE e, consequentemente, o não reconhecimento por parte destes enquanto sujeitos 

da construção da Política de Assistência Estudantil, assim como, o desconhecimento dos 

gestores acerca do contexto que culminou na criação do PNAES e dos objetivos aos quais 

este decreto atende, além de ignorar as pautas políticas relacionadas à assistência 

estudantil enquanto direito, no horizonte de construção de ações estruturantes (ou 

universais), e ainda, a compreensão limitada de que o PNAES96 teria similaridade às 

antigas práticas de voluntariado ligadas à Caixa Escolar, contribuíram para projetar a 

nível institucional o caráter individual, focalizado e imediatista a ser operado pelos 

profissionais no âmbito desta seção. 

Esta compreensão de que o desenvolvimento das ações do PNAES deveria ficar a 

cargo de uma seção elucida os limites no entendimento da construção de uma Política de 

Assistência Estudantil, que deveria ser pensada de forma coletiva. Enquanto política de 

educação, esta precisa perpassar pela participação dos demais sujeitos inseridos na 

instituição a fim de garantir a pluralidade de contribuições e ganhar legitimidade no 

colégio. 

Dito isto, pode-se constatar que a criação da Seção de Assistência ao Educando, 

por meio da Portaria nº 3.820 de 27 de junho de 2014, está em sintonia com o ingresso do 

Colégio Pedro II na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e, 

atrelado a isto, o repasse orçamentário da ação orçamentária “2994 – Assistência ao 

educando da Educação Profissional e Tecnológica”. 

Foi a partir da criação deste lócus de trabalho, que a instituição passou a demandar  

o trabalho de assistentes sociais e psicólogos para atuar na Assistência Estudantil. E é na 

tensão entre a produção da desigualdade, geradas pelas contradições sociais da realidade 

e a garantia de acesso a direitos, que seriam mecanismos de enfrentamento daquelas, que 

                                                           
95 A fragmentação do trabalho é própria da divisão social do trabalho e da forma como as “expressões da 

questão social” são enfrentadas na sociedade burguesa. 

 
96 Está relacionado à forma como o Estado, por meio das políticas públicas, respondem às expressões da 

“questão social”, com base na fragmentação e na seletividade. Cabe destacar que os espaços-ocupacionais 

e as suas condições e relações profissionais tem relação com o padrão de política social hegemônico. 
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os assistentes sociais são desafiados a buscar a efetivação dos direitos sociais dos 

usuários.  

Além disso, é necessário compreender que na sociedade de classes, os diferentes 

interesses de indivíduos e/ou de grupos estão balizados por projetos sociais diversos e 

antagônicos, o que acarreta em posicionamentos distintos em busca da concretização do 

que foi planejado. Deste modo, a instituição ao reduzir a concepção de Política de 

Assistência Estudantil à mera “ajuda de alunos carentes”, reproduz a ideologia 

conservadora burguesa presente nas políticas sociais e contribui para individualizar e 

despolitizar a política, os sujeitos e a “questão social”. 

Em oposição a isto, o projeto ético-político profissional do Serviço Social, que 

será discutido mais adiante, consiste em seu claro antagonismo com os princípios e 

valores que legitimam a ordem burguesa, no compromisso com valores éticos-políticos 

emancipadores universais à conquista da liberdade e ainda, na criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente, baseado no horizonte de uma “educação para 

além do capital”97. 

Deste modo, a escola é um espaço contraditório e tensionado por projetos 

societários em disputa, assim, o assistente social deve compreender que as requisições 

institucionais, na maioria das vezes, não estão alinhadas ao projeto ético-político 

profissional.  

Destacamos que no item 3.3 iremos abordar de forma mais detalhada projeto 

ético-político do Serviço Social. 

A partir da institucionalização da SAE em 201498, foi constituída uma Comissão 

com o objetivo de discutir e elaborar a minuta da Política de Assistência Estudantil do 

Colégio. Entretanto, esta Comissão era composta de técnico-administrativos e docentes 

indicados pela DAE, ou seja, não houve uma participação da comunidade escolar. Pode-

se perceber que a proposta de Política foi elaborada de “cima para baixo”, assim como 

ocorreu em diversos Institutos Federais, fato este que remete aos traços autoritários 

presentes na formação social brasileira. 

                                                           
97 A educação, enquanto esfera da superestrutura, é um meio para disseminar as ideias que compõem a 

ideologia da classe dominante. Entretanto, Mészáros (2008) acrescenta que esta poderia funcionar como 

um mecanismo de contrainternalização dos valores da classe dominante e se converter, dessa maneira, em 

educação para além do capital, que só pode se tornar completa numa sociedade para além do capital. 

 
98 A SAE, inicialmente, era constituída por 1 assistente social e 1 pedagoga, que era a chefe da seção. 

Posteriormente, em outubro de 2014, foi lotada mais 1 assistente social proveniente de concurso público e 

no início de 2015 foi lotada 1 psicóloga que atuava na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 
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Em março de 2015, a Diretoria da DAE e os profissionais da SAE foram 

convidados a comparecer ao Conselho Superior (CONSUP) para apresentar a minuta do 

documento. Durante a sessão, os conselheiros levantaram os seguintes questionamentos: 

fundamento sobre a possibilidade de aplicação da verba para a Educação Básica e 

PROEJA; transparência do valor total destinado à Política de Assistência Estudantil; a 

forma de constituição da Comissão para planejar a utilização da verba; critérios e forma 

para a seleção dos estudantes; funcionamento das equipes da Assistência Estudantil nos 

campi; crítica à falta de estudantes e responsáveis na Comissão de elaboração da Política; 

crítica à destinação de parte da verba aos Departamentos. Encerrada a sessão, o 

documento foi indeferido. 

Além da pertinência das indagações supracitadas que corroboram para aprofundar 

o debate do tema, outro fato que chamou a atenção foi o discurso99 enviesado de alguns 

conselheiros no que concerne à Política de Assistência Estudantil e ao trabalho do 

assistente social: 

Há um ponto na lei da parte do Serviço Social dizendo que o orçamento 

deve vir por auxílio (financeiro) ao estudante e não por programas. Outra 

coisa são os programas de vacinação, que são sempre elaborados pelo SUS e é 

importante que o Serviço de Saúde também faça parte. Está em construção 

o projeto do pessoal de Serviço Social. É importante que esteja junto de um 

programa e que se estenda à assistência social. (Conselheiro A) 

 

Não sabemos a quantidade de alunos que precisam de óculos. É para facilitar 

a vida do aluno na escola. A saúde é importante, mas não é objetivo central 

da Assistência. (Conselheiro B) 

 

 

Por mais que consideremos o PNAES um avanço no campo da assistência 

estudantil, ressaltamos nos capítulos anteriores os limites deste plano, portanto, a Política 

de Assistência é muito mais do que apenas uma ação governamental de distribuição de 

recursos pecuniários. Além disso, a partir destes discursos, fica evidenciada a percepção 

distorcida no que tange à atuação do assistente social. Os discursos destes profissionais 

apontam para a necessidade de se realizar um debate mais amplo na instituição acerca 

destas temáticas. 

A partir da confirmação de que era possível realizar ações voltadas aos estudantes 

da educação básica, no segundo semestre de 2015, a equipe realizou, de forma incipiente, 

                                                           
99 Disponível em: http://docentesnoconsupcp2vianeila.blogspot.com.br/2015/03/reuniao-de-12-de-marco-

assistencia.html. Acesso em: 14 nov. 2016. 
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ações voltadas ao atendimento dos estudantes em situação de “vulnerabilidade social” por 

meio de repasses financeiros e materiais, tendo como premissa o Decreto 7.234/10. Cabe 

ressaltar que neste momento a Política ainda estava em fase de reformulação, contudo, 

era imperioso utilizar a verba destinada às ações do PNAES, deste modo, a DAE 

autorizou a publicação dos Editais. Neste contexto foram lançados os Editais dos 

seguintes auxílios: 

 

Tabela 3: Relação de Auxílios - 2015 

AUXÍLIO FINANCEIRO / MATERIAL FINALIDADE 

PERMANÊNCIA 
Repasse Financeiro - Conta Poupança ou 

Conta Corrente em nome do Estudante 

Ofertar apoio financeiro para as 

necessidades escolares básicas, tais 

como: complementação da despesa com 

transporte, com alimentação, material 

escolar, promoção de acesso à cultura, 

ao esporte e lazer, atividades 

acadêmicas e outros gastos não 

previstos ao longo do ano letivo. 

EMERGENCIAL 
Repasse Financeiro - Conta Poupança ou 

Conta Corrente em nome do Estudante 

Contribuir para a superação de situações 

emergenciais, inesperadas e transitórias, 

tais como: ameaça à vida, abandono, 

calamidade pública, despejo familiar, 

violência intrafamiliar, desemprego de 

arrimo de família, estudantes gestantes 

ou com filhos até 1 ano, questão 

relacionada à saúde, dentre outras 

situações que possam colocar em risco a 

permanência do estudante 

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS Repasse Financeiro - Conta Poupança ou 

Conta Corrente em nome do Estudante 

Subsidiar a aquisição de recursos 

materiais que contribuam para 

proporcionar e/ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência. 

ÓCULOS/LENTES Repasse Financeiro - Conta Poupança ou 

Conta Corrente em nome do Estudante 

Subsidiar a aquisição de óculos/lentes 

corretivas de deficiências oculares 

UNIFORME ESCOLAR Material Físico 
Conceder de forma parcial ou total 

peças de uniforme escolar 

LIVROS DE FRANCÊS E 

SOCIOLOGIA 
Material Físico Conceder livros 

Fonte: tabela elaborada pela autora com base na análise documental. 
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 A configuração desses auxílios corrobora a tendência de “bolsificação” das ações 

aos estudantes com “insuficiência de condições financeiras”, em detrimento de ações na 

perspectiva de direito, e do processo de “mercantilização e financeirização das políticas 

sociais” e ainda, reforça a individualização das demandas coletivas. Convém destacar que 

a publicação de um Edital único para todos os campi desconsidera as particularidades do 

território e as demandas reais dos estudantes. 

 Durante o processo de inscrição, de entrega dos uniformes e de entrevistas sociais, 

foi possível estabelecer uma aproximação com a realidade dos alunos e de seus familiares 

e assim perceber que o ambiente escolar é atravessado pelos efeitos da apropriação 

desigual da riqueza produzida na sociedade, tais como: violência, desemprego, questões 

relacionadas à saúde mental, uso de álcool e substâncias psicotrópicas, assédio moral, 

dentre outros, o que comprovou a demanda real e urgente de profissionais nos campi, pois 

com a equipe diminuta, não havia como realizar os atendimentos com qualidade e gerir 

as ações relacionadas aos auxílios para todos os 14 campi e CREIR. 

No final do ano de 2015, a partir de uma determinação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) foi solicitada a movimentação de servidores 

lotados na Reitoria para atuação nos campi, a fim da instituição se adequar ao processo 

de descentralização previsto na Lei nº 12.677/12100. Desta forma, as assistentes sociais 

lotadas na Seção de Qualidade de Vida precisavam ser lotadas nos campi.  

Neste momento os profissionais da SAE, apoiados pela direção da DAE, iniciaram 

uma intensa mobilização junto ao Reitor para que as mesmas estivessem vinculadas à 

PROEN a fim de desenvolver sua prática profissional junto à SAE, pois a demanda de 

atendimento aos estudantes e familiares havia aumentando de forma considerável, além 

disso, seria uma possibilidade para ampliar as discussões acerca da Política de Assistência 

Estudantil e do trabalho profissional.  

Após disputas políticas internas, foi publicada a Portaria nº 431, de 25 de fevereiro 

de 2016, determinando que “todos(as) os(as) assistentes sociais lotados(as) nos campi 

estarão tecnicamente vinculados à PROEN”. Embora esta decisão tenha contribuído para 

o fortalecimento da unidade do trabalho do assistente social na Assistência Estudantil, 

esta descentralização foi procedida de forma atabalhoada e sem diálogo com os Diretores 

                                                           
100 Disponível em: https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/220-not%C3%ADcias2016/4252-

entenda-os-principais-pontos-da-descentraliza%C3%A7%C3%A3o-administrativa.html. Acesso em: 17 

nov. 2018. 

 

https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/220-not%C3%ADcias2016/4252-entenda-os-principais-pontos-da-descentraliza%C3%A7%C3%A3o-administrativa.html
https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/220-not%C3%ADcias2016/4252-entenda-os-principais-pontos-da-descentraliza%C3%A7%C3%A3o-administrativa.html
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dos campi, fato este que acarretou na falta de infraestrutura adequada para realizar os 

atendimentos, executar as rotinas administrativas, realizar a organização de documentos 

e a guarda de material sigiloso e ainda, impôs limites à sistematização da prática 

profissional101. Além disso, havia profissional em desvio de função, exercendo atividades 

relacionadas à secretaria da Direção e profissionais lotadas no Setor de Supervisão e 

Orientação Pedagógica (SESOP), o que levou a tensões acerca do direcionamento do 

trabalho, pois o campus entendia que a assistente social deveria realizar orientação 

pedagógica, o que demonstra, ainda, uma visão equivocada acerca da profissão. 

Soma-se a isso, as disputas entre Pro-Reitorias acerca da utilização do orçamento 

PNAES (que está relacionada à disputa pelo Fundo Público). Havia (e há) o entendimento 

da gestão de que parte do recurso poderia ser direcionado ao pagamento de bolsas 

ancoradas no mérito acadêmico do estudante em contrapartida à execução de atividades 

vinculadas ao ensino, pesquisa ou extensão102 e ainda, que poderia ser utilizada para 

custear viagens de estudantes em atividades acadêmicas. Compreendemos que todas essas 

iniciativas estão relacionadas à promoção da integração ensino, pesquisa e extensão, com 

vistas a ampliar os espaços de formação acadêmica, entretanto, executar esses programas 

com os limitados recursos do PNAES é desconsiderar que, prioritariamente, deve-se 

garantir a permanência dos estudantes mais empobrecidos. 

Em linhas gerais, o ano de 2016 foi permeado de contradições e de lutas políticas. 

Afinal, “[...] o Serviço Social se constitui e se desenvolve em circunstâncias históricas, 

objetivas, extrapolando as vontades dos sujeitos, ele, também, é resultado do 

protagonismo de seus agentes que em determinadas circunstâncias históricas o constroem 

coletivamente” (SANTOS, 2016, p. 278). Essa realidade, que é dinâmica, possibilita 

ações para superar os limites e desafios impostos à profissão. Deste modo, é importante 

avaliar os avanços e retrocessos no âmbito institucional neste período: 

 

 

 

                                                           
101 Almeida (2006) esclarece que se trata de uma dimensão importante do trabalho profissional que favorece 

uma reflexão contínua de suas respostas sócio-institucionais em suas relações de determinação com a 

dinâmica do ser social. Deste modo, essa perspectiva está baseada numa postura crítica, que tende a superar 

a alienação que atravessa o cotidiano profissional. 

 
102 Ofício SETEC/MEC n 42/2011 deixa em aberto a possibilidade de alocar a ação orçamentária 2994 

para ações voltadas ao desempenho acadêmico, tais como bolsas de pesquisa e extensão e programas de 

monitoria. 
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No que se refere aos avanços podemos destacar o seguinte:  

 

• Ampliação da equipe da Assistência Estudantil. Antes havia 3 

profissionais centralizados na Reitoria para atender 14 campi e CREIR. 

Neste novo cenário, passamos a contar com 1 assistente social em cada 

campi, no total de 9 campi atendidos. Total de profissionais: 12 

• Planejamento da aplicação orçamentária destinada à SAE e dos Editais 

com a participação de todos os assistentes sociais; 

• Retomada da discussão da Política de Assistência Estudantil com a 

participação de discentes e responsáveis indicados pelo CONSUP; 

• Aumento do número de solicitações e de estudantes atendidos em virtude 

da inserção de novos profissionais. Tendo como base o Auxílio 

Permanência, o número de estudantes atendidos saltou de 158 no ano de 

2015 para 803 no ano de 2016; 

• Oferta de Livros das disciplinas Francês e Sociologia independente do 

corte de renda. O número de livros entregues saltou de 13 no ano de 2015 

para 283 em 2016; 

• Aproximação com os alunos e familiares em virtude das inscrições e 

atendimentos sociais, o que proporcionou o conhecimento de algumas 

necessidades dos usuários; 

• Atendimento a estudantes e familiares de forma multidisciplinar; 

• Participação de toda equipe (Reitoria e campi) na alocação de recursos 

destinados à SAE, na elaboração dos Editais e no estabelecimento de 

critérios de seleção; 

• Centralização do orçamento na Reitoria para alocar conforme necessidade 

do campus, haja vista que não havia dados históricos para realizar a 

descentralização, o que poderia acarretar em distorções; 

 

No que se refere aos retrocessos destacamos: 

 

• Número reduzido de profissionais especializados lotados na assistência 

estudantil, o que impactou em 5 campi sendo atendidos pela equipe da 
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Reitoria e elevada proporção entre a quantidade de estudantes atendidos 

x quantidade de assistentes sociais nos campi; 

• Falta de técnico-administrativo no setor/seção para realizar atividades 

rotineiras, relacionadas a: abertura de processos, controle de pagamentos, 

entrega de livros e uniformes, organização de estoque, interface com 

financeiro e contabilidade, etc. 

• Profissionais em desvio de função; 

• Acumulação de atividades além das relacionadas à assistência estudantil; 

• Inadequação ou ausência de espaço físico e de equipamentos para 

desenvolver o trabalho; 

• Adoecimento de alguns profissionais em virtude do excesso de trabalho e 

situações relacionadas ao ambiente de trabalho; 

• Destinação da verba do PNAES para atender programas relacionados a 

bolsa por mérito acadêmico e para custear viagens de estudantes; 

• Lassidão em criar o setor de assistência estudantil nos campi e dificuldade 

em legitimar este espaço socio-ocupacional; 

• Percepção, por parte dos dirigentes e demais sujeitos inseridos na 

instituição, de que as ações da Assistência Estudantil estão relacionadas 

às antigas práticas da Caixa Escolar. Deste modo, a instituição passa a 

demandar dos assistentes sociais ações voltadas à “ajuda aos alunos 

carentes”; 

• Compreensão, por parte de alguns estudantes e familiares, da Assistência 

Estudantil como “caridade” e “favor” relaciona-se à “vergonha de pedir”, 

e tende a mascarar a demanda do campus; 

• Dificuldade em realizar os atendimentos sociais, participar de reuniões 

multidisciplinares e acompanhar os encaminhamentos realizados; 

•  Dificuldade em desenvolver o trabalho profissional para além da 

concessão de auxílios; 

• Atrasos nos pagamentos aos estudantes em virtude: do atraso nas análises 

socioeconômicas, da indefinição do cronograma de repasse financeiro e 

da escassez de recursos humanos no setor financeiro/contabilidade; 
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• Pouco conhecimento, por parte da equipe de assistência estudantil, acerca 

do orçamento, da licitação e dos procedimentos operacionais para o 

pagamento dos auxílios. 

• Inexistência de um sistema de informações específico para a Assistência 

Estudantil (controle de dados é realizado em planilha Excel)  

• Inexistência de acompanhamento sistemático dos estudantes atendidos 

pelos auxílios financeiros/materiais, com vistas a verificar se as ações 

contribuíram para a melhoria do desempenho acadêmico e ao combate de 

situações que levam à repetência e evasão. 

 

De forma geral, a falta de recursos humanos na Assistência Estudantil dos campi 

– seja assistente social, psicólogo, pedagogo ou assistente administrativo – impactou no 

cumprimento do cronograma de análise socioeconômica e na divulgação dos resultados, 

e consequentemente, acarretou no atraso dos pagamentos aos estudantes. Soma-se a isso, 

a dificuldade em realizar acompanhamento dos discentes e realizar articulação com 

demais setores da escola, principalmente NAPNE e SESOP. A questão que se coloca é: 

como garantir a permanência dos estudantes num cenário de focalização das políticas 

públicas, de precarização e de fragmentação do trabalho e de falta de planejamento 

institucional? Deste modo, ratificamos que o debate acerca da construção da Assistência 

Estudantil não pode ficar restrita a um setor/seção, esta Política requer um debate mais 

amplo no âmbito da comunidade escolar, pois esta discussão envolve diversos processos 

de trabalho no âmbito da instituição. 

 No ano de 2017, após muitos embates, foi publicada a Portaria nº 1928, de 19 de 

junho de 2017103, que cria o setor de assistência estudantil nos campi. Conforme art. 3º 

da referida Portaria, consta que “O responsável pelo Setor de Assistência Estudantil dos 

campi perante a Seção de Assistência ao Educando será o (a) Assistente Social”, esta 

decisão está relacionada à necessidade de legitimar, neste momento, o trabalho do 

assistente social na instituição e de estabelecer uma organização política da categoria 

profissional com vistas a se fortalecer ante às adversidades do cotidiano e ainda, como 

forma de minimizar possíveis direcionamentos enviesados por parte dos gestores dos 

                                                           
103 Atualmente esta Portaria está em fase de revisão para contemplar a atuação dos psicólogos e ampliar o 

escopo de trabalho dos assistentes sociais. 
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campi, isto é, afastar a possibilidade de remeter as ações da assistência estudantil às 

práticas da Caixa Escolar. 

 Além disso, a Portaria ao estabelecer algumas competências aos profissionais 

lotados neste setor, busca imprimir uma concepção mais ampla para a assistência 

estudantil - quando comparada à Portaria que criou a SAE em 2014 - de forma a 

demonstrar aos demais sujeitos inseridos na instituição, que o trabalho profissional não 

está restrito à burocracia e à concessão de auxílios financeiros e materiais, o que muitas 

vezes remete o trabalho do assistente social ao trabalho simples. 

 Apesar deste avanço, o contexto de 2017 não foi muito diferente do ano anterior, 

não houve alterações substantivas das questões arroladas nos tópicos listados acima, não 

foi possível revisar e aprovar a Política de Assistência Estudantil do Colégio, além disso, 

houve aposentadoria de 2 servidoras, remoção de 1 servidor da Reitoria para o campus 

Centro e o ingresso de 2 psicólogas nos campi. A situação do déficit de profissionais só 

iria ser alterada com o novo concurso público realizado no semestre de 2017 e com o 

ingresso de novos profissionais no final deste ano. 

 No final de 2017, a distribuição de profissionais por campus era a seguinte: 

 

Tabela 4: Distribuição de profissionais da Assistência Estudantil por campus 

Campus Modalidade de Ensino Nº de discentes 

matriculados (*) 

Nº de Profissionais da 

Assistência Estudantil 

Caxias Ensino Médio Regular 

PRONATEC 

585 0 

Centro 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

PROEJA  

852 1 assistente social 

Centro de 

Referência em 

Educação Infantil 

Realengo 

Educação Infantil 168 0 

Engenho Novo I 1º segmento do Ensino Fundamental 490 0 

Engenho Novo II 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

Ensino Médio Integrado/Integrado à 

Formação Profissional 

PROEJA 

1152 1 assistente social 

Humaitá I 1º segmento do Ensino Fundamental 469 1 assistente social 

Humaitá II 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

1304 1 psicóloga 

Niterói Ensino Médio 560 1 assistente social 

Realengo I 1º segmento do Ensino Fundamental 476 1 assistente social 

Realengo II 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

Ensino Médio Integrado 

PROEJA 

1797 1 assistente social 

1 psicóloga 
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São Cristóvão I 1º segmento do Ensino Fundamental 946 1 assistente social 

São Cristóvão II 2º segmento do Ensino Fundamental 

 

1226 1 assistente social 

São Cristóvão III Ensino Médio Regular 

Ensino Médio Integrado 

1132 1 assistente social 

Tijuca I 1º segmento do Ensino Fundamental 463 0 

Tijuca II 2º segmento do Ensino Fundamental 

Ensino Médio Regular 

Ensino Médio Integrado 

PROEJA 

1096 0 

Reitoria - - 1 assistente social 

atendimento aos campi 

onde não há profissional 

lotado 

Total - 12.716 12 

Fonte: tabela elaborada pela autora com base nos dados disponíveis no site do Colégio Pedro II 

(*) Nota: Não consta no site do Colégio o número de discentes em 2017, desta forma, foi utilizada a base 

de dados 2016. Disponível em: http://www.cp2.g12.br/using-joomla/extensions/components/content-

component/article-categories/6577-dados-abertos.html. Acesso em: 19 nov. 2018. 

 

 Esta tabela deixa nítida a precarização do trabalho e a desproporcionalidade de 

profissionais em relação ao campus, pois os campi onde há maior quantitativo de 

estudantes é o que apresenta diferentes modalidades de ensino e no qual a demanda de 

atendimentos tende a ser mais complexa, principalmente no que tange às situações de 

violência, desemprego, assédio moral, álcool e drogas, saúde mental, etc..  

 Conforme informado anteriormente, esta escassez de recursos humanos acarreta 

na lassidão em realizar todo o processo de planejamento, execução e controle relacionado 

aos auxílios, tais como: planejamento dos recursos destinados à SAE, estabelecimento 

dos critérios de seleção, elaboração e divulgação de Editais, recebimento de 

documentação e entrevistas, análise socioeconômica, seleção e divulgação dos resultados, 

reunião para assinatura de Termo de Compromisso, elaboração de processos para 

pagamento e controle dos pagamentos realizados. Acrescenta-se a este cenário, a 

indefinição dos prazos para o repasse financeiro por parte da União. 

 Para elucidar esta problemática relacionada aos prazos e que impacta diretamente 

no trabalho dos assistentes sociais e na permanência dos estudantes, observamos no 

Comunicado nº5104 no qual consta o “resultado final” previsto para 13 de julho de 2017, 

período este em que as aulas já haviam iniciado, soma-se a isso, o prazo para 

encaminhamento dos processos para pagamento e a execução do mesmo pelo setor 

financeiro/contabilidade. Provavelmente, o início do pagamento das parcelas ocorreu em 

                                                           
104 Comunicado nº 5 Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2017/Assist_Estud/COMUNICADO%2005_NOVO%20CR

ONOGRAMA%2001.pdf. Acesso em: 19 nov. 2018 

http://www.cp2.g12.br/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/6577-dados-abertos.html
http://www.cp2.g12.br/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/6577-dados-abertos.html
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outubro, ou seja, todo empreendimento realizado não resultou na efetiva permanência dos 

estudantes, além disso, gerou um impacto negativo na imagem dos profissionais, o que 

levou a desgastes junto a estudantes e familiares. 

 Mesmo diante das dificuldades operacionais, foram publicados os seguintes 

Editais relacionados a repasses financeiros a estudantes: Auxílio Permanência, Auxílio 

Emergencial, Auxílio Material Escolar, Auxílio Uniforme Escolar, Auxílio Óculos e 

Lentes, Auxílio Livro Paradidático, Auxílio Tecnologias Assistivas e ainda, Editais para 

a Concessão de Livros de Francês e Sociologia. A partir da análise documental do setor, 

os Editais Financeiros requisitaram um orçamento da ordem de R$ 5.504.829,12, 

enquanto que os recursos da rubrica 2994 destinados à SAE eram da ordem de 

R$ 4.893.855,22 (o que representa 52% da LOA destinada à ação 2994), sendo que para 

suprir este déficit foram utilizados restos a pagar de 2016.   

 Cabe destacar que na LOA de 2017 o orçamento disponível para a ação 

orçamentária 2994 do Colégio era de R$ 9.428.803,00, deste modo, além da destinação 

para o pagamento dos auxílios financeiros relativos ao PNAES, parte do orçamento foi 

utilizado para complementação da merenda (ação universal), para pagamento de Bolsa 

Proeja e de bolsas ancoradas no mérito acadêmico do estudante em contrapartida à 

execução de atividades vinculadas ao ensino, pesquisa ou extensão e ainda, para custear 

viagens de estudantes em atividades acadêmicas.  

 Tomando como parâmetro o Auxílio Permanência e o Auxílio Material Escolar, 

podemos constatar que o orçamento destinado à SAE neste ano não contemplou aos 

estudantes que estavam dentro do perfil de 1 ½ salário mínimo, deste modo, várias 

solicitações dos estudantes não puderam ser atendidas, conforme gráficos abaixo:  
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Gráfico 4: Auxílio Permanência – 2017: solicitações x estudantes atendidos 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora com base na pesquisa documental do setor. 

 

Gráfico 5: Auxílio Material Escolar – 2017: solicitações x estudantes atendidos 

Fonte: gráfico elaborado pela autora com base na pesquisa documental do setor. 
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 No que se refere ao Auxílio Permanência, 78% dos estudantes foram atendidos e 

70% dos estudantes foram contemplados com o Auxílio Material Escolar. Estes dados 

corroboram que o orçamento destinado às ações da SAE não contemplou aos estudantes 

que estavam dentro do Perfil definido no PNAES. Esta mesma situação se apresenta nos 

demais auxílios financeiros. 

 Se realizarmos uma análise considerando os estudantes atendidos com no mínimo 

1 auxílio em 2017 e tomarmos como base os dados do gráfico 2, que se refere aos 

discentes com renda familiar entre R$ 440 e R$ 2220 (dados de 2016), poderíamos 

estabelecer uma projeção, ainda que aproximada, dos discentes que estariam dentro do 

perfil definido pelo PNAES, conforme o seguinte gráfico:  

 

Gráfico 6: Quantidade de estudantes atendidos com no mínimo 1 auxílio financeiro no ano de 2017 X 

Quantidade de estudantes com renda familiar entre R$ 4440 e R$ 2220, conforme dados do gráfico 2. 

 

Fonte: gráfico elaborado pela autora com base na pesquisa documental do setor. 
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 Considerando os dados acima, podemos inferir que há uma demanda reprimida no 

que se refere à solicitação dos auxílios, pois 5.346 estudantes do Colégio poderiam ser 

atendidos com recursos do PNAES. De forma aproximada, deste universo, apenas 32% 

dos estudantes foram atendidos com pelo menos 1 auxílio. A questão da demanda 

reprimida pode estar relacionada a deficiências na estratégia de divulgação, na dificuldade 

dos estudantes e familiares apresentarem a documentação exigida e até pela “vergonha” 

em “pedir” o auxílio e não compreender que a questão da permanência é direito do 

estudante. 

 Se realizarmos um cálculo aproximativo e tomarmos como base o orçamento de 

R$ 9.428.803,00 e subtrairmos o valor destinado ao PROEJA e à complementação de 

merenda, que é da ordem, aproximada, de R$ 600.000,00 e R$ 2.000.000,00 

respectivamente, chegaríamos ao orçamento de R$ R$ 6.828.803,00 para ser utilizado 

nos Editais relacionados aos auxílios financeiros, por exemplo. Deste modo, ao dividir 

este valor por 5.346 (corresponde, em média, a 42% do total de estudantes matriculados 

no Colégio em 2016), que se refere à projeção de estudantes a serem atendidos com base 

nos requisitos do PNAES, poderíamos disponibilizar R$ 1.277,37 a cada estudante. Este 

montante equivale, em média, à soma dos valores praticados nos Editais de Auxílio 

Material Escolar e Auxílio Uniforme Escolar. 

 Convém recordar que no Decreto PNAES não há definição de um percentual 

mínimo destinado à ação orçamentária 2994, ou seja, este valor pode ser reduzido a 

qualquer tempo, e pode acarretar na descontinuidade dos auxílios, sendo esta variável um 

empecilho para a proposta de um trabalho coletivo estruturado. O gráfico a seguir 

demonstra a evolução do orçamento do PNAES para o Colégio Pedro II. 
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Gráfico 7: Evolução da Rubrica 2994 – PNAES destinada ao CPII  

Fonte: gráfico elaborado pela autora com base na LOA. 

 

 Ante ao exposto, queremos demonstrar que caso o orçamento PNAES seja 

utilizado para ações voltadas aos estudantes com renda até 1 ½ salário mínimo, 

poderíamos, em tese, subsidiar a compra de material e uniforme a 42% dos estudantes do 

Colégio, entretanto, as demais necessidades dos estudantes tais como: complementação 

de transporte, tecnologias assistivas para estudantes atendidos pelo NAPNE105, por 

exemplo, não seriam atendidas. Isto corrobora que esta Política não foi delineada pra 

promover a universalização e nem para atender as necessidades reais dos estudantes.    

 A contradição que se coloca é que a permanência é um direito social, conforme 

preconizado na Lei nº 9.394/96 (LDB) em seu art. 3º. O ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 

e na Lei nº 8.069/90 (ECA) - Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 

e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: I - igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola.  

 Em oposição à concepção de direito e de universalidade presente nas legislações 

acima arroladas, o PNAES foi delineado para ser uma política focalizada no 

enfrentamento da pobreza, com o objetivo de viabilizar a igualdade de oportunidades, 

                                                           
105 Além do uniforme e material escolar, estas são necessidades que se apresentam no cotidiano escolar e 

que impactam na permanência do estudante. Cabe destacar que a alimentação já é universal no Colégio. 
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contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas 

situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras, ou 

seja, possui um público-alvo específico e não vincula as ações a políticas de permanência 

estruturantes, neste sentido, não tem por finalidade atender a todos os estudantes da 

instituição. A forma como esta Política foi estruturada conduz à lógica tecnicista de 

alocação eficiente dos parcos recursos do PNAES a fim de atender às necessidades 

mínimas dos estudantes. 

 Temos clareza que o PNAES é permeado de contradições, apesar de ser uma 

conquista do movimento estudantil e demais entidades da educação, conforme 

apresentado anteriormente, e que tem sua importância num cenário de ausências de 

direitos para os filhos da classe trabalhadora mais pauperizada, podemos constatar, a 

partir das análises empreendidas, que esta Política possui limites e que os exíguos 

recursos destinados à ação orçamentária 2994 apresentam uma tendência a não 

universalizar as ações de permanência a todos os discentes do Colégio até porque, o 

PNAES, da forma como foi constituído – para atender necessidades pontuais e específicas 

-, não contém a dimensão e essência no campo do direito social. 

Acrescenta-se a isso, a publicação do Relatório “Um ajuste justo – análise da 

eficiência e equidade do gasto público no Brasil”. elaborado, em 2017, pelo Banco 

Mundial a pedido do governo federal e a aprovação da PEC 55106 no governo Temer, que 

podem levar à redução do orçamento para esta Política e assim, contribuir para aprofundar 

ainda mais a focalização com a redução do patamar da renda per capita de 1 ½ salário 

mínimo para 1 salário mínimo ou menos e ainda, levar a uma redução dos valores dos 

auxílios praticados para atender um maior número de estudantes e assim, contrabalançar 

o módico recurso do PNAES. 

 Realizadas essas ponderações e compreendendo os limites impostos no cotidiano 

profissional, cabe ao assistente social contribuir para a alteração das correlações de forças 

no âmbito institucional e assim, estabelecer mediações que se possa questionar a 

“naturalização” do direcionamento dos recursos do PNAES para fomento de programas 

de incentivo à pesquisa e programas de monitoria e para a promoção de viagens de 

estudantes, em detrimento das ações voltadas à permanência estudantil, tais como: 

transporte, tecnologias assistivas, material escolar, uniforme escolar, dentre outras. Cabe 

                                                           
106 PEC do Teto dos Gastos Públicos - proposta que reduz significativamente os investimentos em saúde e 

educação públicas e outras políticas sociais. 
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ressaltar que as desigualdades sociais estão presentes no contexto escolar, desta forma, é 

necessário garantir, ainda que minimamente, a permanência dos filhos da classe 

trabalhadora mais empobrecida, deste modo, é indispensável buscar a ampliação da verba 

para atender o máximo de estudantes até o limite orçamentário. 

 Além disso, o assistente social é desafiado a atuar de forma política e coletiva para 

além dos muros da escola. Assim, é imperioso participar de debates relacionados à 

construção de uma Política de Assistência Estudantil mais abrangente e que tenha como 

horizonte o atendimento das condições objetivas de todos os discentes (enquanto direito 

social) e ainda, realizar articulação com as demais políticas sociais de forma a viabilizar 

ações estruturais e de caráter universal aos estudantes, como, por exemplo, o passe livre 

estudantil107.   

 Diante do exposto, concordamos com Martins (2012) quando a autora destaca que 

o espaço educacional é adequado para facilitar o acesso da comunidade escolar aos 

recursos existentes nas políticas sociais, contribuir para a democratização da educação e 

construção da cidadania, administrar a articulação de diferentes programas e projetos 

sociais que incidem sobre o cotidiano da escola. Além do mais, na escola é possível 

fomentar a participação dos segmentos menos fortalecidos, trabalhar a favor da alteração 

da correlação de forças, estreitar a relação da escola com demais instituições da rede de 

proteção à família, à criança e ao adolescente e desencadear ações preventivas e 

socioeducativas com vistas a proporcionar uma reflexão crítica de homem e de mundo. 

 Apesar de todas as implicações decorrentes da política neoliberal adotada pelo 

governo brasileiro e dos rebatimentos na Política de Educação, a escola pode ser palco de 

inúmeras intervenções fortalecedoras com a comunidade escolar, deste modo, é relevante 

refletirmos sobre o trabalho dos assistentes sociais inseridos no/a setor/seção de 

Assistência Estudantil do Colégio Pedro II, pois compreendemos que a questão da 

permanência possui múltiplos fatores, para além das questões do âmbito financeiro. 

   

 

 

 

                                                           
107 Para maior aprofundamento sobre a questão do passe livre ver a Tese de Doutorado de Gleyce Figueiredo 

de Lima intitulada Educação pública e combate à pobreza: a política de assistência estudantil no 

IFRJ/Campus São Gonçalo (2008 – 2015), Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. 
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3.3. REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

 

O serviço social é uma profissão especializada inserida na divisão sócio-técnica 

do trabalho que possui uma natureza  interventiva e que atua no âmbito das expressões da 

“questão social” “a partir de conhecimentos teóricos e técnicos, valores e finalidades, [ o 

assistente social] sistematiza e operacionaliza respostas às necessidades sociais que lhe 

chegam como demandas profissionais” (GUERRA, 2009, p. 80), desta forma, é preciso 

apreender as contradições, os limites e as possibilidades colocados no espaço sócio-

ocupacional para realizar as mediações necessárias, subsidiadas nas reflexões teórica-

metodológicas e ético-políticas e técnico operativa. Essas mediações se localizam  afora 

das relações de trabalho, no  domínio institucional-legal, na sistematização da prática, 

dentre outras , exercício mais do que necessário para não incorrer numa prática 

instrumental, pontual, imediatista e burocrática. Neste sentido, Guerra (2007, apud Mota, 

2014 p. 701) esclarece que: 

É a busca das relações entre o imediato e o mediato que pode permitir ao 

profissional identificar nexos, relações e mediações que viabilizam tratar os 

atos e situações singulares em relação à totalidade social. (GUERRA, 2007 

apud MOTA, 2014 p. 701) 

 

 Com estas considerações, pensar sobre o trabalho do assistente social neste espaço 

sócio-ocupacional é pensar nas três dimensões constitutivas da profissão: teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa. E compreender que apesar de diferentes, 

essas dimensões se articulam e se complementam, formando uma unidade na diversidade 

e, pelo debate contemporâneo acerca da profissão, é fundamental que façamos colocações 

sobre o que a categoria profissional denomina de projeto ético-político profissional 

hegemônico108.  

                                                           
108 O acúmulo teórico, fruto do Movimento de Reconceituação Latino-Americano dos anos 1960 e do 

Processo de Renovação do Serviço Social em sua perspectiva de “Intenção de Ruptura”. A articulação da 

categoria profissional com o sindicalismo classista, bem como, o comprometimento com a classe 

trabalhadora e a consciência da condição de trabalhador assalariado, propiciaram uma perspectiva teórica 

e política da profissão aliada aos interesses da classe trabalhadora. Soma-se a esta conjuntura o “Congresso 

da Virada” (1979), a crise do governo ditatorial e a consequente abertura democrática e o aprofundamento 

do debate relacionado à ética enquanto práxis, que “tem por função orientar uma reflexão interessada, 

voltada à realização da liberdade, no horizonte de emancipação humana e da luta social.” (BARROCO, 

2010, p. 215), são condições históricas que possibilitaram a elaboração do projeto profissional crítico. Em 

linhas gerais, é um projeto profissional construído na trajetória da profissão, em confronto com seu histórico 

conservadorismo. 



111 
 

 Cumpre salientar que hegemonia, neste caso, está relacionada à direção social e 

política que um determinado projeto exerce sobre a categoria e ainda, sem desconsiderar 

que no campo das contradições sociais, que este projeto é tensionado por vertentes 

profissionais antagônicas, que expressam em projetos de disputa, até porque, o 

conservadorismo não foi erradicado da profissão, pois ele é orgânico a ela. 

 Netto (2006) esclarece que este projeto profissional se vincula a um projeto de 

sociedade que propõe a construção de uma nova ordem social, isto é, tem no seu horizonte 

a superação da ordem capitalista e, consequentemente, a erradicação de todos os 

processos de exploração, opressão e alienação. Neste sentido, trata-se de um projeto 

profissional crítico, produto socio-histórico dos sujeitos políticos que constroem essa 

profissão, resultante de determinados compromissos assumidos por ela, que tem como 

base os fundamentos democráticos e progressistas e tem a sua atuação profissional 

voltada aos interesses da classe trabalhadora. Nesta mesma linha de pensamento, 

Iamamoto (2001) assevera que: 

[...] o debate entre ética, política e profissão é parte de uma prática social 

voltada para a criação de novos valores, que é também o processo de criação 

de uma nova hegemonia no quadro das relações sociais. Ele não pode ser 

isolado da criação de novos sujeitos coletivos, da formação de uma vontade 

política voltada para a construção de novas relações sociais, onde tenha lugar 

a constituição de uma livre individualidade social, libertando o homem das 

travas da alienação no processo social da vida.” (IAMAMOTO, 2001, p. 97) 

 

 Deste modo, um projeto profissional, que está assentado no pensamento da 

tradição marxista e em valores de natureza ética, só adquire efetividade histórico-concreta 

quando combinado a uma direção teórica e político-profissional. 

 O projeto ético-político é pautado no arcabouço político-jurídico construído pela 

organização da categoria, e se expressa nestes importantes marcos regulatórios: a Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/93), o Código de Ética Profissional de 1993 e as 

Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996). E ainda, no conhecimento crítico elaborado 

pelos profissionais e pelas lutas encampadas pelas entidades da categoria. Forti (2013 

apud Guerra, 2015, p. 39) explicita que o exercício profissional também é parâmetro para 

apreciação de tal projeto, “uma vez que a prática fundamenta e é finalidade da teoria” 

(GUERRA, 2015, p. 18) 

 No Código de Ética Profissional estão qualificados os compromissos éticos e 

profissionais que se expressam em onze princípios que indicam um conjunto de valores 

fundamentais, estes prestam referência ao exercício profissional. A liberdade é 

considerada o valor ético central e se relaciona com a garantia da democracia, autonomia 
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e emancipação do ser humano. Na perspectiva do projeto ético-político, a emancipação 

humana está relacionada: 

“[...] forma de sociabilidade na qual os homens sejam efetivamente livres, 

supõe a erradicação do capital e de todas as suas categorias. Sem essa 

erradicação é impossível a constituição de uma autêntica comunidade humana” 

(TONET, 2005, apud BARROCO; TERRA, 2012, p. 124) 

 

 Na contramão deste projeto profissional do Serviço Social, coloca-se o projeto 

societário neoliberal, fundado na propriedade privada, na acumulação capitalista, na 

desigualdade social, na exploração da classe trabalhadora, na mercantilização da vida 

social e na sociabilidade marcada pelo individualismo e pela competitividade. 

 Em face ao exposto, dentro da ordem do capital, há limites e desafios impostos ao 

profissional que oriente sua prática na direção assumida pelo projeto profissional. Cabe 

destacar que o projeto profissional é uma projeção consciente a uma determinada 

finalidade, entretanto, a “plena correspondência entre as suas projeções e o produto final 

[...] não decorre unicamente das possibilidades e limites dos sujeitos [...]  (FORTI; 

COELHO, 2015, p. 18), deste modo, apesar deste projeto não poder ser plenamente 

materializado na sociedade capitalista, trata-se de antecipações ideais que pretendemos 

que se materializem e para isto, “tem a teoria como contributo imprescindível, porém 

captada como elemento que, mantendo nexos com a realidade concreta, seja meio de sua 

interpretação e transformação” (FORTI; COELHO, 2015, p. 26) 

 Os aportes teóricos ancorados na teoria social crítica possibilitam uma 

compreensão crítica da realidade e permitem a elaboração de mediações teórico-práticas 

que possam orientar a intervenção no espaço sócio-ocupacional no horizonte do projeto 

ético-político. Assim, ratificamos que a ação profissional requer fundamentação teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa para desvelar uma atuação qualificada na 

direção dos interesses da classe trabalhadora. 

 Forti e Coelho (2015) corroboram que o projeto ético-político do serviço social 

tem conexão com o projeto societário na perspectiva a construção de uma nova ordem 

social, entretanto, trata-se de um projeto profissional “cuja contribuição no sentido dessa 

construção depende de recursos subjetivos e objetivos, ou seja, das condições de trabalho, 

da competência profissional e da direção social assumida na realização das atividades 

cotidianas” (FORTI; COELHO, 2015, p. 28) 

 No espaço socio-cupacional, o profissional precisa responder às requisições 

institucionais, às demandas dos usuários (vinculadas às manifestações da “questão 
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social”) e às exigências da própria profissão, deste modo, o profissional pode reforçar 

diferentes projetos societários, materializando princípios e valores e direções sociais 

contraditórias e antagônicas. A título de exemplo, o assistente social pode conduzir a 

Política de Assistência Estudantil de forma a reforçar estereótipos relacionados ao 

atendimento ao estudante “pobre” ou pode optar em debater esta Política no âmbito 

escolar de forma a desvelar as contradições existentes e assim, democratizar as 

informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional. 

 Nesta mesma linha de pensamento, Iamamoto e Carvalho (2009) explicam que a 

atuação do assistente social é marcada pela tensão de interesses de classes, deste modo: 

Responde tanto a demandas do capital como do trabalho e só pode fortalecer 

um ou a outro pólo pela mediação de seu oposto. Participa tanto dos 

mecanismos de dominação e exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma 

atividade, da resposta às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora 

e da reprodução do antagonismo nesses interesses sociais, reforçando as 

contradições que constituem o móvel básico da história. (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2009, p. 75) 

 

 Esses conflitos que permeiam o cotidiano profissional revelam o confronto da 

direção social hegemônica na sociedade capitalista e aquela referenciada no projeto ético-

político profissional. A fim de elucidar esta assertiva, tomamos como exemplo a 

condução das políticas sociais pelo Estado brasileiro, de forma focalizada e seletiva, que 

vão se confrontar com o princípio elencado no Código de Ética relacionado ao 

posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de 

acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 

gestão democrática. Deste modo não é que “na prática a teoria é outra”, é necessário 

apreender que a sociedade capitalista limita e dificulta a objetivação de valores 

democráticos e emancipadores.  

 Neste sentido, Forti e Coelho (2015) apontam que, a objetivação dos valores 

democráticos exige dos profissionais uma postura ético-política, que é responsável por 

“impregnar de sentido, dar direção à ação profissional” (FORTI; COELHO, 2015, p. 35), 

pois é na política que reside a possibilidade de realização de valores, se constituindo 

também como um dos campos da luta de classes. 

  Convém lembrar que “entre a intencionalidade e a objetivação dessa, um conjunto 

de mediações e sistemas de mediação necessita ser mobilizado” (GUERRA, 2015, p. 60), 

entretanto, a realidade não se movimenta como gostariam os sujeitos que nela intervêm, 

mas é moldada segundo as condições objetivas e subjetivas de sua processualidade 

histórica, deste modo, os resultados nunca serão idênticos aos que foram projetados pelos 
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sujeitos, mas isto de modo algum inviabiliza a necessidade de projeção e do 

conhecimento. 

 Feitas essas considerações, o profissional deve recriar e redimensionar as 

demandas requisitadas pela instituição e abrir novas frentes de trabalho que ultrapassem 

as normatizações institucionais, na perspectiva de construir respostas profissionais que 

melhor atendam ao usuário. Afinal, a atuação profissional não pode ser reduzida à 

instituição da Política de Assistência Estudantil e às demais rotinas burocráticas 

decorrentes desta política, pois esta é apenas uma das dimensões do trabalho do assistente 

social. 

Entretanto, antes de pensarmos em novas propostas de trabalho, precisamos 

problematizar como temos orientado o exercício profissional no/na setor/seção de 

assistência estudantil do Colégio Pedro II, compreendendo os limites impostos no 

cotidiano profissional, a inserção do assistente social na divisão social e técnica do 

trabalho - própria da sociedade burguesa - e a relativa autonomia profissional, que se 

expressa numa relação singular de contato direto com o usuário, em que o controle 

institucional não é total e abre possibilidades de redefinir os rumos da prática profissional. 

Sob a ótica da demanda institucional, os assistentes sociais lotados tanto na 

Reitoria quanto nos campi são requisitados para planejar as ações, programas e projetos 

de acordo com orçamento estabelecido pela alta gestão (Reitoria e Pró-Reitorias). 

Conforme informado nas linhas anteriores, parte do orçamento do PNAES, que deveria 

ser utilizado para atender prioritariamente as ações previstas no Decreto 7.234/10, são 

direcionadas inclusive para pagamento de bolsas por mérito acadêmico – monitoria, 

ensino, pesquisa ou extensão - e custeio de viagens de estudantes em atividades 

acadêmicas. 

Definido o orçamento para o setor/seção de Assistência Estudantil, o 

planejamento é realizado pelos profissionais de forma coletiva e com base nas principais 

demandas apresentadas nos atendimentos sociais dos campi. Cabe sinalizar que não há 

espaço de debate formal com os estudantes e familiares para o levantamento das ações a 

serem priorizadas pela assistência estudantil, o que vai de encontro ao princípio de defesa 

do aprofundamento da democracia, presente no Código de Ética do Assistente Social.  

A partir do levantamento das prioridades dos campi, definidas pelos profissionais 

da assistência estudantil, é estabelecido um cronograma único para elaboração, 

publicação e divulgação dos Editais, para realização da avaliação socio-econômica e 

finalmente, para a seleção e concessão dos auxílios aos usuários. Ademais, após a 
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divulgação dos resultados dos estudantes “aptos” e “inaptos” para receberem os auxílios, 

os profissionais se inserem na rotina burocrática de controle dos pagamentos e demais 

rotinas próprias do serviço público. 

Embora seja uma competência do assistente social realizar estudos socio-

econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais [...] (LEI 

8.662/1993, ART. 4º, INCISO XI), o que não se trata de uma competência privativa, a 

principal requisição institucional para o assistente social lotado nesta seção/setor está 

relacionada ao processo de avaliação socio-econômica para fins de concessão dos 

auxílios. De forma geral, a avaliação socio-econômica fica restrita ao recorte meramente 

econômico da renda bruta familiar per capita, o que não requer qualificação e nem 

conhecimentos específicos em serviço social, assim, há uma tendência de rebaixamento 

do trabalho complexo em trabalho simples e indiferenciado. 

Podemos afirmar que o trabalho coletivo da equipe técnica profissional na 

assistência estudantil do Colégio tem sido orientado pela dinâmica dos Editais e dos 

cronogramas estabelecidos, fato este que implica na reconfiguração do trabalho complexo 

do assistente social e imprime características de natureza subordinada a uma 

simplificação do trabalho, isto é, o profissional fica limitado a avaliações documentais e 

não consegue implementar um processo contínuo de estudo socioeconômico na 

análise/avaliação para a concessão dos auxílios com base nos instrumentos técnico-

operativos tais como: entrevistas sociais, visitas domiciliares, elaboração de 

estudo/parecer. 

Esse movimento contraditório é resultado da racionalização do trabalho, conforme 

explica Neves e Pronko (2008): 

Do ponto de vista do capital, portanto, a formação para o trabalho simples, no 

capitalismo monopolista, destina-se ao aumento da produtividade do trabalho 

em funções indiferenciadas, progressivamente mais racionalizadas, na 

produção da vida predominantemente urbana e industrial e, 

concomitantemente, à formação de um novo homem coletivo adaptado às 

novas exigências das relações de exploração e dominação capitalistas. 

(NEVES; PRONKO, 2008, p. 25) 

 

Esta tendência de redução do trabalho complexo em trabalho simples, somada à 

burocratização das atividades são um dos principais desafios postos na realidade de 

trabalho dos profissionais da assistência estudantil.  

Além disso, temos que a organização do processo de trabalho na assistência 

estudantil ao mesmo tempo que responde às lutas de classes dos trabalhadores, via 

implementação do PNAES, também se relaciona às contradições existentes no âmbito do 
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Colégio, uma vez que a oferta das ações e serviços são limitadas pelo orçamento e não 

atendem nem mesmo os estudantes que estão dentro do perfil estabelecido pelo PNAES, 

conforme demonstrado no item anterior. Neste mesmo movimento contraditório 

destacamos a compreensão, por parte da instituição, de que as ações da assistência 

estudantil são vistas como concessão de benefícios e como expressão de carências e 

“vulnerabilidade social”, típicas das ações da Caixa Escolar e não como ações 

relacionadas ao campo do direito. 

Outra situação que se expressa no cotidiano são os atendimentos individuais aos 

usuários, principalmente, no que se refere à solicitação de reavaliação da concessão dos 

auxílios financeiros. Além disso, a natureza das demandas provenientes do Setor de 

Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), relacionadas a comportamento dos 

estudantes e a encaminhamentos ao Conselho Tutelar e demais equipamentos da rede 

socioassistencial, passaram a requerer respostas pontuais, fragmentadas e imediatistas dos 

assistentes sociais. 

Apontamos que os profissionais da assistência estudantil são chamados, de forma 

esporádica, para participar de reuniões junto aos demais setores, principalmente no que 

se refere a “situações limite”, como por exemplo casos de furtos, transferência de campi, 

dentre outros, além disso, ele é acionado para estabelecer o consenso, de forma a alterar 

hábitos, atitudes e comportamentos, individualizar os “casos sociais” e através do diálogo, 

resolver problemas relacionais.  

A grosso modo, as múltiplas expressões da “questão social”, na lógica 

institucional, são transformadas em desvios, disfunções e anomalias, ou seja, a profissão, 

historicamente, tem sido “requisitada para esvaziar o conteúdo político e econômico das 

refrações da “questão social” para reenquadrá-las ou minimizá-las”. (ORTIZ, 2010, p. 

141). 

Pode-se constatar que estas demandas institucionais refletem a imagem construída 

acerca do trabalho do assistente social. Apesar do acúmulo teórico-metodológico, ético- 

político, fruto do processo de transição democrática e do processo de Renovação do 

Serviço Social em sua perspectiva de Intenção de Ruptura dos anos 1980 - movimentos 

importantes para a construção e reconstrução da autoimagem profissional - ainda hoje, a 

imagem do assistente social é remetida às protoformas da profissão, ou seja, a demanda 

institucional que se apresenta é remetida à resolução de problemas de forma pontual, 

visando a amenização dos conflitos que possam “importunar” o bom andamento da rotina 

institucional, requerendo deste profissional ações burocráticas e pragmáticas. 
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Isto posto, podemos constatar que a maior parte da jornada de trabalho do 

profissional da assistência estudantil é direcionado para atividades relacionadas ao 

planejamento, execução e controle das ações e serviços atinentes ao PNAES. Aliado a 

isto, não há um projeto de intervenção profissional, assim, consideramos que estas 

lacunas impõem limites à legitimação do trabalho do assistente social numa perspectiva 

mais ampla e contribuem para reforçar, no âmbito institucional, uma concepção 

burocrática e imediatista da prática profissional. 

Cabe lembrar que as respostas profissionais do assistente social em qualquer 

espaço sócio-ocupacional e, particularmente, no campo da assistência estudantil não 

decorre unicamente dos posicionamentos individuais dos agentes profissionais, pois estas 

possuem correlação com os determinantes estruturais e com as correlações de forças e 

dinâmicas sociais. Enquanto trabalhador assalariado, sua prática interventiva é 

determinada pelo movimento das classes sociais antagônicas e do movimento 

empreendido pelo Estado para atender às expressões da “questão social”. 

Compreendemos que a imagem do Serviço Social construída no imaginário dos 

sujeitos inseridos na instituição se deve ao desconhecimento da trajetória sócio-histórica 

da profissão e de seu posicionamento político, ético e ideológico e ainda, à forma como 

o Estado brasileiro conduz o enfrentamento das expressões da “questão social” - baseado 

no “não direito”. Ao reconhecer essas contradições no âmbito do colégio, questiono por 

que ainda não elaboramos o Projeto de Intervenção Profissional? Quais as mediações 

necessárias para romper com a prática burocrática na qual estamos inseridos? Até que 

ponto é interessante para a instituição romper com a perspectiva da “ajuda e da caridade” 

aos estudantes? Por que a dificuldade de transformar “benefícios” em direitos? 

Outro aspecto visível é o lugar que o assistente social ocupa na hierarquia da 

instituição, assim como os demais técnico-administrativos. É notório que os agentes 

privilegiados na política de educação são os docentes. A separação entre os que pensam 

e executam - aspecto inerente à sociedade de classes fundada na divisão social do trabalho 

- fica evidenciada na impossibilidade do corpo técnico de nível superior (mesmo os 

mestres e doutores) coordenar projetos de pesquisa, espaço esse que só pode ser 

conduzido pelo docente.  Além disso, os docentes possuem a prerrogativa de realizar 

reuniões pedagógicas semanais e os técnicos não possuem espaço instituído para a 

reflexão crítica, pois a eles cabe a execução de tarefas. Como superar essa hierarquia 

instituída entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, entre o trabalho complexo e o 

trabalho simples? Por que em nossas reuniões sempre discutimos “o que fazer” de forma 
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pragmática e não pensamos “por que fazer”? Por que não discutimos a concepção de 

educação tendo como premissa o Projeto Ético-Político da Profissão? Por que não 

priorizamos a sistematização da prática profissional?  

Almeida (2006) trabalha na lógica que a sistematização da prática profissional se 

constitui numa etapa fundamental das elaborações teórica-metodológicas. Deste modo, 

[...] não significa, portanto, apenas a geração de dados e informações, mas um processo 

que envolve a produção, organização e análise dos mesmos a partir de uma postura 

crítico-investigativa” (ALMEIDA, 2006, p. 4). Assim, tendo em vista a separação entre 

os que pensam e os que executam e a dificuldade de se estabelecer espaços de reflexão 

na instituição, como estamos realizando a interlocução com a academia e com outros 

espaços que possibilitem o debate crítico? 

Ademais, o Colégio Pedro II tem como missão Promover a educação de 

excelência, pública, gratuita e laica, por meio da indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, formando pessoas capazes de intervir de forma responsável na 

sociedade. A palavra “excelência” aparece tanto na missão, quanto na visão e nos valores 

da instituição. Além disso, o Colégio sempre foi referência na educação brasileira seja no 

aspecto pedagógico seja no aspecto social e político, de incentivo à participação e 

formação de sujeitos críticos. A contradição que se coloca é como um Colégio que 

pretende ser uma instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva não 

coloca no centro do debate a Assistência Estudantil? Por que não repensam, em conjunto 

com os demais profissionais, uma outra perspectiva de assistência estudantil com a 

articulação real e compromisso dos demais setores? Por que a responsabilidade de debater 

a assistência estudantil recai somente sobre o assistente social, quando na verdade esse 

debate deve ser do interesse de toda instituição? 

O questionamento sobre a estrutura e organização da Assistência Estudantil é 

pertinente para se repensar a forma como os profissionais tem operacionalizado a política 

e organizado o trabalho. Foi apresentado anteriormente, que a maioria dos campi tem 

apenas 1 profissional no setor e que a maior parte da jornada de trabalho é desprendida 

em atividades burocráticas relacionadas aos auxílios, inclusive com o controle de 

pagamentos, o que passa ao largo das nossas atribuições e competências. Além disso, este 

cenário de precarização do trabalho tem contribuído para o adoecimento dos 

profissionais. Deste modo, como realizar intervenções e acompanhamentos qualificados 

e de forma contínua? Como promover um trabalho interdisciplinar, estimular o espaço 

democrático e fortalecer ações coletivas?  
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 Convém destacar que essa dimensão coletiva é um campo de possibilidades para 

a intervenção profissional. Abreu (2011) afirma que: 

Por meio do exercício [da função pedagógica], a prática do assistente social 

insere-se no campo de atividade que incidem sobre a organização da cultura, 

constituindo-se elemento integrante da dimensão político-ideológica das 

relações de hegemonia. (ABREU, 2011, p. 17) 

 

 E ainda, de acordo com Santos (2012), temos que: 

As múltiplas contradições que marcam espaços sócio-ocupacionais das 

escolas, impõem ao assistente social sua inserção qualificada, sua legitimidade, 

o repensar a escola pública e a construção de projetos de intervenção que 

avancem na realização de atendimentos individuais aos educandos e suas 

famílias, mas que busquem a construção e articulação cotidiana com a 

comunidade escolar sob a lógica de construção e manutenção dos espaços 

coletivos que permitam questionar e desvelar a aparência dos fenômenos. 

(SANTOS, 2012, p. 27) 

 

A partir dessas reflexões, concordamos com Iamamoto (2013) quando ela afirma 

que [...] não se pode reduzir o espaço ocupacional do Assistente Social a uma prática 

profissional rotineira, burocrática, empiricista e tarefeira [...] (IAMAMOTO, 2013, p. 

192), pois o Serviço Social, como profissão, ao mesmo tempo que é requisitado para atuar 

no processo de produção e reprodução das relações sociais, no exercício do controle social 

e na difusão da ideologia da classe dominante, participa também no atendimento às 

demandas da classe trabalhadora. Deste modo, é necessário um sólido suporte teórico-

metodológico para a reconstrução da intervenção, principalmente no que se refere ao 

campo da investigação e da pesquisa. 

Alinhada a esta perspectiva, Guerra (2009) expõe que: 

Se a realidade não se modifica de imediato, a leitura crítica e engajada que se 

faz dela constitui-se numa mediação fundamental para um exercício 

profissional mais competente e comprometido com as demandas dos usuários 

dos serviços sociais. Este sim é o compromisso ético e político [...] é o caminho 

para a construção de uma contra-hegemonia. (GUERRA, 2009, p. 102) 

 

Ao se pensar na concepção de Educação que deve orientar os assistentes sociais, 

temos que considerar que esta é “um complexo constitutivo da vida social, que tem uma 

função social importante na dinâmica da reprodução social” (CFESS, 2012, p. 16) e é 

marcada pelas contradições, pelos projetos e pelas lutas societárias.  

Apesar de ser um espaço para construção de consensos e de naturalização da 

sociedade capitalista, é também espaço para construção de possibilidades de uma 

educação emancipadora. Desta forma, a Política de Educação é um campo de disputas 

pela hegemonia, em que cada sujeito pode contribuir para a mudança ou para a 
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manutenção da ordem vigente. “Apenas a mais consciente das ações coletivas poderá 

livrá-los dessa grave e paralisante situação” (MÈZÁROS, 2008, p. 45). 

 Considerando o caráter pedagógico e político impressos na prática profissional é 

possível contribuir para a ampliação da escola enquanto espaço democrático que precisa 

ser repensado pelos sujeitos envolvidos neste processo. Abreu (2011) assevera que: 

Por meio do exercício [da função pedagógica], a prática do assistente social 
insere-se no campo de atividade que incidem sobre a organização da cultura, 
constituindo-se elemento integrante da dimensão político-ideológica das 
relações de hegemonia. (ABREU, 2011, p. 17) 

 

A partir da aproximação com a realidade dos estudantes e familiares dos estratos 

da classe trabalhadora mais pauperizada, por meio das entrevistas sociais realizadas para 

a concessão dos auxílios da assistência estudantil, foi possível verificar diversas situações 

que convergem para o ambiente escolar - fruto das relações sociais, econômicas, políticas 

e culturais inerentes ao modo de produção capitalista no contexto brasileiro – relacionadas 

a: comportamentos violentos, gravidez na adolescência, suicídio, uso abusivo de álcool e 

outras drogas, evasão, repetência, desemprego, assédio moral, falta de espaço 

democrático, dentre outros aspectos.  

Essas possibilidades de atuação profissional requerem mediações e estratégias 

coletivas com um conjunto mais amplo de profissionais especializados inseridos na 

instituição como: psicólogos, pedagogos e docentes. Além disso, no cenário 

contemporâneo, de aprofundamento das expressões da “questão social” e em face às 

transformações na esfera do trabalho, a escola (e os diversos profissionais) é “cada vez 

mais desafiada a articular o conhecimento com a realidade social” (SANTOS, 2012, p. 

29). 

Nesta perspectiva, Martins (2012) considera três eixos que norteiam a prática 

profissional desenvolvida na política de educação: o processo de democratização da 

educação, a prestação de serviços socioassistenciais e socioeducativos e a articulação da 

política de educação e sociedade. 

A partir desses eixos podemos propor algumas possibilidades de atuação para o 

assistente social inserido na Política de Assistência Estudantil, entretanto, precisamos 

romper com a visão endógena da profissão e propor um trabalho coletivo e interdisciplinar 

a ser realizado, no âmbito da educação (e do Colégio) e das outras políticas sociais, 

visando o atendimento das demandas dos usuários. 

No que tange ao processo de democratização da educação, compreendemos que 

é fundamental estabelecer o diálogo com a comunidade escolar, deste modo podemos 
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contribuir para fomentar a participação dos estudantes e familiares, assim como dos 

demais sujeitos institucionais, no debate da construção da Política de Assistência 

Estudantil, como por exemplo, com a realização de seminários, palestras e rodas de 

conversa. Estes espaços podem contribuir sobremaneira para o levantamento das 

principais demandas dos estudantes. Neste mesmo eixo, podemos realizar articulação 

com demais setores da instituição para o levantamento do perfil dos estudantes e ainda, 

participar do processo de trabalho relacionado ao levantamento de dados/informações 

sobre evasão, repetência e transferências para desta forma elaborar ações coadunadas às 

necessidades estudantis e para além da concessão dos auxílios pecuniários. Criar 

estratégias de comunicação para socialização das informações relacionadas à Assistência 

Estudantil e dar visibilidade ao trabalho realizado. Participar de grupos de estudos sobre 

educação e assistência estudantil. 

No que se refere à Prestação de Serviços Socioassistenciais e Socioeducativos é 

essencial criar espaços que propiciem o debate sobre temas transversais identificados nas 

demandas levantadas junto aos estudantes, além de realizar o mapeamento e buscar 

aproximação com a rede de proteção socioassistencial. 

Na articulação da Política de Educação e Sociedade identificamos como relevante 

a participação em reuniões de Comissão Temáticas do CRESS; a participação de debates 

e pesquisas relacionadas à Assistência Estudantil (âmbito nacional); a promoção de ações 

interinstitucionais com a rede de proteção, com os serviços de saúde, de transporte, de 

assistência social e com os órgãos de direitos; a organização política contra o movimento 

escola sem partido e em defesa da educação pública e o fortalecimento entre o espaço 

acadêmico e o profissional, preservando os limites e possibilidades de ambos.   

Consideramos que as propostas acima caminham na direção do projeto ético-

político, pois estimula um processo de debates, de participação e de fortalecimento para 

uma educação crítica. Mèzáros (2008) sustenta que para alcançar uma alternativa 

educacional significativamente diferente, as soluções não podem ser “formais”, elas 

devem ser “essenciais”. Neste sentido, é “necessário romper com a lógica do capital”, isto 

é, “substituir as formas onipresentes e profundamente enraizadas de internalização109 

mistificadora por uma alternativa concreta abrangente” (MÈZÁROS, 2008, p. 47) 

                                                           
109 A educação, enquanto esfera da superestrutura, é um meio para disseminar as ideias que compõem a 

ideologia da classe dominante. Entretanto, Mészáros (2008) acrescenta que esta poderia funcionar como 

um mecanismo de contrainternalização dos valores da classe dominante e se converter, dessa maneira, em 

educação para além do capital, que só pode se tornar completa numa sociedade para além do capital. 
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De acordo com o autor, a educação libertadora: 

teria como função transformar o trabalhador em um agente político, que pensa, 

que age, e que usa a palavra como arma para transformar o mundo. Para ele 

[Mèzáros], uma educação para além do capital deve, portanto, andar de mãos 

dadas com a luta por uma transformação radical do atual modelo econômico e 

político hegemônico. (MÈZÁROS, 2008, p. 12) 

 

Nesta perspectiva, o projeto ético-político do Serviço Social consiste em seu claro 

antagonismo com os princípios e valores que legitimam a ordem burguesa, no 

compromisso com valores éticos-políticos emancipadores universais à conquista da 

liberdade e ainda, na criação de uma alternativa educacional significativamente diferente, 

baseado no horizonte de uma “educação para além do capital”. 

Para Mèzáros, educar não é mera transferência de conhecimentos, mas: 

[...] É construir, libertar o ser humano das cadeias do determinismo neoliberal, 

reconhecendo que a história é um campo aberto de possibilidades. Esse é o 

sentido de se falar de uma educação para além do capital: educar para além do 

capital implica pensar uma sociedade para além do capital. (MÈZÁROS, 2008, 

p. 13) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme assinalamos nas páginas anteriores, a opção metodológica pelo 

materialismo histórico-dialético possibilitou desvelar as contradições imbricadas no 

processo de formulação do PNAES e a sua relação com os projetos das classes em disputa 

no capitalismo contemporâneo.  

A partir das análises empreendidas foi possível apreender que no Brasil, a Política 

de Educação, enquanto direito social e expressão das lutas sociais de vários segmentos da 

classe trabalhadora, foi apropriada pelo Estado para atendimento do processo de 

acumulação do capital, na sua incessante busca de novos mercados de exploração e 

lucratividade. 

Os organismos internacionais, pautados na perspectiva linear e mecanicista de que 

o investimento no “ativo educação” é o melhor caminho para a promoção da equidade 

social e para a redução da “pobreza”, orientam os países da periferia do capitalismo 

mundial a “democratizar a educação” por meio da expansão das Universidades Federais 

e dos Institutos Federais, por exemplo. Com o ingresso dos filhos da classe trabalhadora 

nestes espaços, as vantagens individuais, a partir desta ótica, devem ser igualadas para 

que estes indivíduos possam competir no mercado de trabalho.  

Assim, é no contexto das reestruturações operadas no âmbito da educação superior 

brasileira, no bojo do REUNI, que o PNAES está inserido. Esta política pública na área 

de Educação foi delineada para ser funcional às reformas empreendidas nas IFES e tem 

como premissa amenizar as expressões da “questão social” e contribuir para a 

permanência do estudante em “vulnerabilidade social”, para que este tenha condições de 

concluir o seu itinerário formativo e assim, conquistar a empregabilidade no mercado de 

trabalho competitivo.  

Embora a educação seja um direito social, preconizado na Constituição Federal, o 

PNAES foi orientado para a seletividade e focalização no estudante “pobre”, o que remete 

a uma política de assistência estudantil que não tem como horizonte o acesso universal e 

não contém a dimensão e a essência do campo do direito social. Ademais, na prática, a 

delimitação de recursos para a implantação das ações previstas no decreto, do ponto de 

vista do financiamento, é regida pela mesma lógica com que foram determinados os 

recursos do REUNI, ou seja, não houve uma ampliação real dos recursos e o orçamento 

existente mostra-se insuficiente para alcançar os objetivos estabelecidos no decreto. 
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Conforme informado em linhas anteriores, o programa da forma como foi 

desenhado tende a estimular a “bolsificação” das ações aos estudantes com “insuficiência 

de condições financeiras” (Decreto 7.234/2010, art. 4º, parágrafo único), assim, esta 

perspectiva viola o direito à educação pública e promove a individualização das demandas 

coletivas, o que corrobora com a ideia dos mínimos sociais. A partir dos estudos de 

Cislaghi e Silva (2012), constata-se que as instituições têm optado em investir na oferta 

de bolsas financeiras, em detrimento de ações coletivas. Esta tendência pode ser percebida 

no direcionamento das ações realizadas no Colégio Pedro II. 

São essas contradições, intrínsecas às relações sociais nos marcos do capitalismo 

dependente e inscritas nas políticas públicas, que irão permear as requisições 

institucionais, e que vão ser postas ao assistente social como demandas profissionais. A 

política de educação, assim como a escola, são espaços contraditórios que expressam as 

lutas de classes e são tensionados por projetos societários em disputa.  

Sob a ótica do projeto hegemônico, os assistentes sociais, inseridos no campo da 

assistência estudantil, são requisitados para amenizar conflitos e para operacionalizar a 

Política de Assistência Estudantil atrelada, majoritariamente, ao PNAES, numa 

perspectiva minimalista da política, restrita à elaboração de ações via concessão de 

auxílios pecuniários aos estudantes “pobres”. Assim, podemos constatar que as 

requisições institucionais, na maioria das vezes, são opostas (e antagônicas) ao 

direcionamento do projeto ético-político profissional do assistente social. 

Tendo em vista essas contradições colocadas no cotidiano profissional, o 

assistente social é desafiado a “decifrar a realidade e construir propostas de trabalho 

criativas e capaz de preservar e efetivar direitos, a partir das demandas emergentes no 

cotidiano...enfim ser profissional propositivo e não só executivo”. (IAMAMOTO, 1998 

apud BOLORINO, 2014, P. 59) 

Alinhada a esta perspectiva, compreendemos que o assistente social precisa 

apreender as contradições, os limites e as possibilidades colocados no espaço sócio-

ocupacional para realizar as mediações necessárias, subsidiadas nas reflexões teórica-

metodológicas e ético-políticas e técnico operativa.  

Santos (2012) ensina que, apesar da relativa autonomia forjada pelas instituições 

empregadoras, é imprescindível construir alternativas para que imprimam uma prática 
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que aponte para ações que estejam ancoradas com o projeto-ético-político da profissão e 

direcionadas para o “processo de formação de consciência”110    

O caráter pedagógico-político da intervenção do serviço social pode contribuir 

para a ampliação da escola como espaço que precisa ser repensado não só pela categoria 

profissional, mas por todos os sujeitos envolvidos nesse processo. Ademais, compete aos 

profissionais de educação lutar em favor da ampliação dos direitos e atuar na perspectiva 

de construção de uma Política Nacional de Assistência Estudantil que atenda às reais 

necessidades dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
110 Santos (2012) esclarece que este termo é utilizado por Mauro Iasi e informa que “já que a consciência não pode ser 

concebida como uma coisa que possa ser adquirida e que, portanto, antes de sua posse poderíamos supor um estado de 

“não consciência. Nesse sentido, o fenômeno da consciência é compreendido como um movimento, e não como algo 

dado. Por isso, ninguém conscientiza ninguém”. (SANTOS, 2012, p. 254) 



126 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU. Marina Maciel. Serviço social e a organização da cultura: perfis pedagógicos 

da prática profissional. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

ACANDA. Jorge Luis. Sociedade civil e hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 

ALGEBAILE, Eveline. Escola pública e pobreza no Brasil: a ampliação para menos. 

Lamparina: Rio de Janeiro, 2009. 

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. O Serviço Social na Educação. In: Revista Inscrita, 

Brasília, n. 6, p.19-24, 2000. 

_______. Retomando a temática da “sistematização da prática” em serviço social. In: 

MOTA, Ana Elizabete Simões da [et al.] (orgs.). Serviço social e saúde: formação e 

trabalho profissional. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de; RODRIGUES, Maria Cristina Paulo. O campo da 

educação na formação profissional em serviço social. In: ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira 

[et al.] (orgs.). Serviço social e educação. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 

93-109. 

AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia do desenvolvimento de Comunidade no Brasil. 

10. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, E..; GENTILI, P. (orgs.). 

Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1995. 

ANDES-SN. A assistência estudantil consentida na contrarreforma universitária dos anos 

2000. In: Universidade e Sociedade, Brasília, ano XXIII,  n. 53, p. 88 – 99, 2014. 

ANDRADE, Iraci de. Território e assistência social: uma análise do serviço social a 

partir da produção social do espaço. Porto Alegre: PUC-RS, 2012. (tese de doutorado). 

BANCO MUNDIAL. (1994). La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la 

experiencia. Disponível em: 

http://documents.worldbank.org/curated/pt/274211468321262162/pdf/133500PAPER0

Sp1rior0Box2150A1995001.pdf. Acesso: 10 ago. 2018. 



127 
 

BANCO MUNDIAL (2017). “Um ajuste justo – análise da eficiência e equidade do gasto 

público no Brasil”. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/publication/brazil-expenditure-review-

report. Acesso em: 20 out. 2018. 

BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética: fundamentos sócio-históricos. 3.ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

BARROCO, Maria Lucia Silva; TERRA, Sylvia Helena. Código de ética do/a assistente 

social comentado. Conselho Federal de Serviço Social – CFESS (org.). São Paulo: 

Cortez, 2012. 

BATISTA, Eraldo Leme; LIMA, Marcos Roberto. A pedagogia histórico-crítica como 

teoria pedagógica transformadora: da consciência filosófica à prática revolucionária. In: 

MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão [et al.] (orgs.). Pedagogia histórico-crítica: 

desafios e perspectivas para uma educação transformadora. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2012. p. 2-36. 

BEHRING, Elaine Rosseti. Acumulação capitalista, fundo público e política social. In: 

BOSCHETTI, Ivanete [et al.] (orgs.). Política social no capitalismo: tendências 

contemporâneas. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2009. p. 44-63. 

BOSCHETTI, Ivanete. América Latina, política social e pobreza: “novo” modelo de 

desenvolvimento?. In: SALVADOR, Evilásio [et al.] (orgs.). Financeirização, fundo 

público e política social. São Paulo: Cortez, 2012. p. 31-58. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1934.  

_______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1937. 

_______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1946. 

_______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. 

_______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1971. 

_______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

_______. Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931. Dispõe sobre o Ensino Superior. 

_______. Decreto nº 34.742, de 2 de dezembro de 1953. Aprova o Regimento do Colégio 

Pedro II. 



128 
 

_______. Decreto nº 69.927, de 13 de janeiro de 1972. Institui em caráter nacional, o 

Programa Bolsa de Trabalho. 

_______. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

_______. Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui, no âmbito federal, o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

_______.  Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa REUNI. 

_______. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil – PNAES 

_______. Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

_______. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média. 

_______. Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as Diretrizes e Bases para o Ensino de 

1º e 2º graus. 

_______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

_______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional.  

_______. Lei nº 10.973/2004, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 

providências. 

_______. Lei nº 11.096/2005 institui o Programa Universidade para Todos.  



129 
 

_______. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

_______. Lei nº 11.947/2009, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação 

básica. 

_______. Lei 12.677, de 25 de junho de 2012. Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, 

cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, destinados 

às instituições federais de ensino. 

_______. Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. 

_______. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do 

art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

_______. Portaria Normativa nº 39 de 12 de dezembro de 2007. Institui o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. 

BRASIL. Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

Ofício Circular nº 21 de 10/02/2011, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 

Brasília, 2011. 

_______. Ofício Circular nº 42 de 03/05/2011, Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica, Brasília, 2011. 

BRASIL. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Orçamentos da União. 

Exercício Financeiro de 2014, Volume V, Brasília, 2014. 

_______. Orçamentos da União. Exercício Financeiro de 2015, Volume V, Brasília, 2015. 

_______. Orçamentos da União. Exercício Financeiro de 2016, Volume V, Brasília, 2016. 

_______. Orçamentos da União. Exercício Financeiro de 2017, Volume V, Brasília, 2017. 

_______. Orçamentos da União. Exercício Financeiro de 2018, Volume V, Brasília, 2018. 



130 
 

BRETTAS, Tatiana. Dívida pública: uma varinha de condão sobre os recursos do fundo 

público. In: SALVADOR, Evilásio [et al.] (orgs.). Financeirização, fundo público e 

política social. São Paulo: Cortez, 2012. p. 93-120. 

CARCANHOLO, Reinaldo (org.). Capital: essência e aparência. 1.ed. vol.1. São Paulo: 

Expressão Popular, 2011. 

CASTELO, Rodrigo. O canto da sereia: social liberalismo, novo-desenvolvimentismo e 

supremacia burguesa no capitalismo dependente brasileiro. In: Revista em Pauta, n. 31, 

vol. 11, 1º semestre 2013a, p. 119-138. 

_______. O social-liberalismo: auge e crise da supremacia burguesa na era neoliberal. 

1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013b. 

CBCISS. Teorização do serviço social: documentos Araxá, Teresópolis e Sumaré. Rio 

de Janeiro: Agir, 1984. 

CFESS/CRESS. Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de 

educação. Série trabalho e projeto profissional nas políticas sociais. Brasília: CFESS, 

2012. 

CFESS. Código de Ética Profissional do assistente social/1993 e Lei n. 8.662/1993, 

que regulamenta a profissão de Serviço Social. Brasília, 1993. 

CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

CISLAGHI, Juliana F; SILVA, Mateus T. O Plano Nacional de Assistência Estudantil e 

o Reuni: ampliação de vagas versus garantia de permanência. In: Revista Ser Social. 

Brasília, v. 14, n.31, p. 489-512, jul./dez. 2012. 

CISLAGHI, Juliana Fiúza. Análise do REUNI: uma nova expressão da contrarreforma 

universitária brasileira. Rio de Janeiro: Uerj, 2010. (dissertação de mestrado) 

_______. Financiamento do ensino superior no Brasil: novos e antigos mecanismos de 

privatização do fundo público. In: SALVADOR, Evilásio [et al.] (orgs.). 

Financeirização, fundo público e política social. São Paulo: Cortez, 2012. p. 261-284. 

COLÉGIO PEDRO II. Portaria nº 3.820 de 27 de junho de 2014. 

_______. Portaria nº 431, de 25 de fevereiro de 2016. 

_______. Projeto Político-Pedagógico Institucional 2017/2020 (PPPI). 



131 
 

_______. Código de Ética Discente de 1989. 

_______. Relatório de Gestão 2017. 

COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA. O Colégio Pedro II: 

contribuição histórica aos 175 anos de sua fundação. Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, 

2013. 

COUTINHO, Carlos Nelson. O conceito de sociedade civil em Gramsci e a luta 

ideológica no Brasil de hoje. In: Intervenções. O marxismo na batalha das ideias. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

COUTINHO, Carlos Nelson. De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria política. São 

Paulo: Boitempo, 2011. 

CUNHA, Marcus Vinicius da. A Educação no Período Kubitschek: os Centros de 

Pesquisas do INEP. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília nº 72, p. 

175-195, mai/ago. 1991. 

DIAS, Edmundo Fernandes. A liberdade (im)possível na ordem do capital: 

reestruturação produtiva e passivização. 2.ed. Campinas, SP: Unicamp, 1999. 

DRUCK, Graça; FILGUEIRAS, Luiz. Política social focalizada e ajuste fiscal: as duas 

faces do governo Lula. In: Revista Katálysis, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 24-34, jan/jun. 

2007. 

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São 

Paulo: Expressão Popular, 2012. 

ESCOREL, Sarah. História das políticas de saúde no Brasil de 1964 a 1990: do Golpe 

Militar à Reforma Sanitária. In: Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2012. 2. ed. (Capítulo 11). 

FERNANDES, Florestan. Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1968. 

_______. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1975. 

_______. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 5.ed. 

São Paulo: Globo, 2005. 



132 
 

FILGUEIRAS, Luiz [et al.]. Modelo liberal-periférico e bloco no poder: política e 

dinâmica macroeconômica nos governos Lula. In: Os anos Lula: contribuições para um 

balanço crítico 2003-2010. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. p. 35-69. 

FILGUEIRAS, Luiz. O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do modelo 

econômico, 2006. (impresso) 

FONAPRACE. Revista Comemorativa 25 anos: histórias, memórias e múltiplos 

olhares. ANDIFES. UFU: PROEX, 2012. 

FORTI, Valeria; COELHO, Marilene. Contribuição à crítica do projeto ético-político do 

serviço social: considerações sobre fundamentos e cotidiano institucional. In: FORTI, 

Valeria; GUERRA, Yolanda (orgs.). Projeto ético-político do serviço social: 

contribuições à sua crítica. Rio de Janeiro: Lumen Yuris, 2015. p. 15-37. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das 

relações entre educação e estrutura econômico-social capitalista. 9. ed. São Paulo: Cortez, 

2010a. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 6. ed. São Paulo: 

Cortez, 2010b. 

GHIRALDELLI Jr., Paulo. Introdução à educação escolar brasileira: história, política 

e filosofia da educação, 2001. Disponível em: 

http://www.teleminiweb.com.br/Educadores/artigos/pdf/introdu-edu-bra.pdf. Acesso 

em: 29 jan. 2017. 

_______. História da Educação Brasileira. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

GRANEMANN, Sara. Para uma interpretação marxista da ‘previdência privada’. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2006. (tese de doutorado) 

GUERRA, Yolanda. O conhecimento crítico na reconstrução das demandas profissionais 

contemporâneas. In: BAPTISTA, Myrian Veras. Prática profissional do assistente 

social: teoria, ação, construção do conhecimento. São Paulo: Veras, 2009a. p. 79-106. 

_______.  A dimensão investigativa no exercício profissional. In: Serviço Social: 

direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009b. 



133 
 

_______. Sobre a possibilidade histórica do projeto ético-político profissional: a 

apreciação crítica que se faz necessária. In: FORTI, Valeria; GUERRA, Yolanda (orgs.). 

Projeto ético-político do serviço social: contribuições à sua crítica. Rio de Janeiro: 

Lumen Yuris, 2015. p. 39-70. 

HARVEY, David. A condição pós-moderna. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2003. 

IAMAMOTO, Marilda Vilela; CARVALHO, Raul de. Relações sociais e serviço social 

no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 29.ed. São Paulo: Cortez, 

[Lima, Peru]: CELATS, 2009. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O debate contemporâneo do Serviço Social e a ética 

profissional. In: Serviço Social e ética: convite a uma nova práxis. São Paulo: Cortez, 

2001. 

_______. A questão social no capitalismo. In: Revista Temporalis nº 3. Brasília: 

ABEPSS, 2004. 

_______. Os espaços sócio-ocupacionais do assistente social. In: Serviço Social: 

direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 

_______. Serviço social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 

questão social. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

_______. Renovação e conservadorismo no serviço social: ensaios críticos. 12.ed. São 

Paulo: Cortez, 2013. 

IANNI, Octavio. O ciclo da revolução burguesa. Rio de Janeiro: Vozes, 1984. 

KONDER, Leandro. O que é dialética. São Paulo: Brasiliense, 2008. 

KOWALSKI, Aline Viero. Os (des)caminhos da política de assistência estudantil e o 

desafio na garantia de direitos. Porto Alegre: PUC-RS, 2012. (tese de doutorado).  

LEHER, Roberto. Um Novo Senhor da educação? A política educacional do Banco 

Mundial para a periferia do capitalismo. In: Revista Outubro, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 

19-30, out. 1999. 

_______. Educação no governo de Lula da Silva: a ruptura que não aconteceu. In: Os 

anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-2010. Rio de Janeiro: Garamond, 

2010. p. 369-412. 



134 
 

LEITE, Josimeire Omena. As múltiplas determinações do programa nacional de 

assistência estudantil – PNAES nos governos Luiz Inácio Lula da Silva. Recife: 

UFPE, 2015. (tese de doutorado). 

LÊNIN, V.  O imperialismo - fase superior do capitalismo. São Paulo: Centauro, 2000.  

LIBÂNEO, José Carlos. O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do 

conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. In: Educação 

e Pesquisa, São Paulo, v. 38, n.1, p. 13-28. 2012.  

LIMA, Kátia Regina de Souza. Organismos internacionais: o capital em busca de novos 

campos de exploração. In: NEVES, Lúcia Maria Wnaderley. O empresariamento da 

educação: novos contornos do ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: 

Xamã, 2002. p. 41-63. 

_______. Reforma universitária do governo Lula: o relançamento do conceito de público 

não-estatal. In: NEVES, Lúcia Maria Wnaderley. Reforma universitária do governo 

Lula: reflexões para o debate. São Paulo: 2004. p. 23-46. 

_______. Capitalismo dependente e “reforma universitária consentida”: a contribuição de 

Florestan Fernandes para a superação dos dilemas educacionais brasileiros. In: NEVES, 

Lúcia Maria Wnderley; SIQUEIRA, Ângela C. de. (orgs.). Educação superior: uma 

reforma em processo. São Paulo: Xamã, 2006. 

_______. Contra-reforma da educação nas universidades federais: o REUNI na UFF. In: 

Revista Universidade e Sociedade. Brasília: ANDES: n. 44, 2009. p. 147-157. 

_______. Expansão da educação superior brasileira na primeira década do novo século. 

In: ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de; PEREIRA, Larissa Dahmer (orgs.). Serviço social 

e educação. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 11-34. 

LIMA, Kátia Regina de Souza; PEREIRA, Larissa Dahmer. Contra-reforma na educação 

superior brasileira: impactos na formação profissional em serviço social. In: Sociedade 

em Debate, Pelotas. jan/jun, 2009. p. 31-50 

LIMA, Gleyce Figueiredo. Educação pública e combate à pobreza: a política de 

assistência estudantil no IFRJ/Campus São Gonçalo (2008 – 2015). Rio de Janeiro: UFRJ, 

2017. (tese de doutorado) 



135 
 

LOMBARDI, José Claudinei. Educação e ensino em Marx e Engels. In: LUCENA, 

Carlos [et al.] (orgs.). Trabalho e educação no século XXI: experiências internacionais. 

São Paulo: Xamã, 2012. p. 99-125. 

LOWY, Michael. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado, 1995. (impresso) 

LUSTOSA, Maria das Graças Osório Pitombeira. Reestruturação produtiva, desigualdade 

e pobreza: desafios às políticas sociais. In: Movimentos Sociais, Políticas Sociais e 

Questão Social: elementos para uma análise da realidade no Brasil e América Latina. 

2011. (impresso) 

MARQUES, Gabriel Rodrigues Daumas. A educação do corpo e o protagonismo 

discente no Colégio Pedro II: mediações entre o ideário republicano e a memória 

histórica da instituição (1889-1937). Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. (dissertação de 

mestrado). 

MARTINS, Eliana Bolorino Canteiro. Educação e serviço social: elo para construção da 

cidadania. São Paulo: Unesp, 2012. 

_______. O serviço social no âmbito da política educacional: dilemas e contribuições da 

profissão na perspectiva do projeto ético-político.  In: SILVA, Marcela Mary José (org.). 

Serviço social na educação: teoria e prática. 2.ed. Campinas, SP: Papel Social, 2014. p. 

41-62. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Expressão Popular, 

2009 

MARX, Karl. Contribuição à crítica da Economia Política. São Paulo: Expressão 

Popular, 2008. 

_______. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010. 

MAURIEL, Ana Paula Ornellas. Pobreza, seguridade e assistência social: desafios da 

política social brasileira. In: Revista Katálysis, Florianópolis, v. 13, n. 2, p. 173-180, 

jul/dez. 2010. 

_______. Desenvolvimento, pobreza e políticas sociais. In: Revista em Pauta, n. 31, vol. 

11, 1º semestre 2013, p. 97-117. 



136 
 

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. 2.ed. São Paulo: Boitempo, 

2008. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social Teoria, método e 

criatividade. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 

MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, Classe e Movimento social. 

2.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

MOREIRA, Carlos Felipe Nunes. Serviço social na educação básica: particularidades do 

trabalho do assistente social no atual cenário carioca. In: ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira; 

PEREIRA, Larissa Dahmer (orgs.). Serviço social e educação. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2013. p. 149-165.  

MOTA, Ana Elizabete. Espaços ocupacionais e dimensões políticas da prática do 

assistente social. In: Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 120, p. 694-705, 

out/dez. 2014. 

NASCIMENTO, Alexandre do; SILVA, Andreia Ferreira da; ALGEBAILE, Maria 

Emília Bertino. Estado, mercado e trabalho: neoliberalismo e políticas sociais. In: 

NEVES, Lúcia Maria Wnaderley. O empresariamento da educação: novos contornos 

do ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 2002. p.85-104. 

NASCIMENTO, Clara Martins A assistência estudantil consentida na contrarreforma 

universitária dos anos 2000. In: Revista Universidade e Sociedade. Brasília: ANDES: 

n. 53, 2014. p. 88-103. 

NETTO, José Paulo. A construção do projeto ético-político do serviço social. In: MOTA, 

Ana Elizabete Simões da [et al.] (orgs.). Serviço social e saúde: formação e trabalho 

profissional. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

_______. Capitalismo Monopolista e Serviço Social, 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009a. 

_______. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. 

14.ed. São Paulo: Cortez, 2009b. 

NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. 1.ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2011. 



137 
 

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. 5.ed. 

São Paulo: Cortez, 2009. (Biblioteca básica de serviço social; v.1) 

NEVES, Lúcia Maria Wanderley; FERNANDES, Romildo Raposo. Política neoliberal e 

educação superior. In: NEVES, Lúcia Maria Wnaderley. O empresariamento da 

educação: novos contornos do ensino superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: 

Xamã, 2002. p.21-40. 

NEVES, Lúcia Maria Wanderley (Org.) A nova pedagogia da hegemonia: estratégias 

do capital para educar o consenso na atualidade. São Paulo: Xamã, 2005. 

NEVES, Lucia Maria Wanderley [et al.] (orgs.). Educação básica: tragédia 

anunciada?. São Paulo: Xamã, 2015. 

NEVES, Lucia Maria Wanderley; PRONKO, Marcela Alejandra. O mercado do 

conhecimento e o conhecimento para o mercado: da formação para o trabalho 

complexo no Brasil. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008.  

NOSELLA, Paolo. “A escola brasileira no final do século: um balanço”. In: Educação e 

Crise do Trabalho: perspectivas de final de século. Petrópolis: Vozes, p. 166 a 188. 

OLIVEIRA, Marcos Marques. Florestan Fernandes. Recife: Massangana, 2010. 

ORTIZ, Fátima Grave. O serviço social no Brasil: os fundamentos de sua imagem e da 

autoimagem de seus agentes. Rio de Janeiro: e-papers, 2010. 

ORTIZ, Fátima Grave; CHAGAS, Carolina Lima; BELTRÃO, Mariana Fernandes 

Alcoforado. O serviço social e sua imagem social: ajuda ou defesa de direitos? Artigo 

apresentado no III Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, 2013. Disponível em: 

http://www.cress-

mg.org.br/arquivos/simposio/O%20SERVI%C3%87O%20SOCIAL%20E%20SUA%20

IMAGEM%20SOCIAL%20ajuda%20ou%20defesa%20de%20direitos.pdf. Acesso em: 

25 nov. 2017. 

OSÓRIO, Jaime. O Estado no centro da mundialização: a sociedade civil e o tema do 

poder. 1.ed. São Paulo: Outras Expressões, 2014. 

PEREIRA, Larissa Dahmer. Educação e Serviço Social: do confessionalismo ao 

empresariamento da formação profissional. São Paulo: Xamã, 2008. 



138 
 

PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. Necessidades Humanas. Subsídios à crítica dos 

mínimos sociais. São Paulo: Cortez, 2002. (Capítulo VII, período referente aos anos 

1990). 

PEREIRA FILHO, Jomar Fernandes. Superexploração da força de trabalho: 

implicações no ciclo do capital e no hiato tecnológico das economias dependentes. Artigo 

apresentado na VIII Jornada Internacional de Políticas Públicas, 2017. Disponível em: 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2017/pdfs/eixo2/superexploracaodaforcadetr

abalhoimplicacoesnociclodocapitalenohiatotecnologicodaseco.pdf. Acesso em: 27 out. 

2018. 

PIO, Alessandra. Técnicos em assuntos educacionais do Colégio Pedro II: história, 

identidade e limites de atuação. Rio de Janeiro: UFRJ, 2012. (dissertação de mestrado). 

RÊGO, Erny Coêlho; SILVA, José Ronaldo Ribeiro da. Acesso e permanência na 

educação: os desafios da Assistência Estudantil. Artigo apresentado na VII Jornada 

Internacional de Políticas Públicas, 2015. Disponível em: 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo13/acesso-e-permanencia-na-

educacao-os-desafios-da-assistencia-estudantil.pdf. Acesso em: 24 nov. 2018. 

RODRIGUES, José. Por um programa de transição para a educação: em defesa da 

concepção marxista de formação politécnica. In: Caminhos da politecnia: 30 anos da 

escola politécnica Jaoquim Venâncio. Rio de Janeiro: EPSJV, 2016. 

SADER, Emir. A transição no Brasil: da ditadura à democracia?. São Paulo: Atual, 

1990. 

SAMPAIO JR., Plínio Soares de Arruda. Entre a nação e a barbárie: uma leitura das 

contribuições de Caio Prado Jr., Florestan Fernandes e Celso Furtado à crítica do 

capitalismo dependente. Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, 1997. (tese 

de doutorado) 

SANTOS, Francine Helfreich Coutinho dos. Grupos de pais: espaços de participação da 

família e mobilização comunitária na escola pública. In: SANTO, Andreia Martins de 

Oliveira [et al.] (orgs.). A articulação de temas essenciais à educação pública na Maré: 

segurança pública, desempenho escolar e mobilização social. Rio de Janeiro: Redes da 

Maré, 2010. 



139 
 

_______. Serviço Social e Educação: o exercício profissional dos assistentes sociais em 

escolas públicas de favelas Rio de Janeiro: Uerj, 2012. (tese de doutorado). 

SANTOS, Cláudia Mônica dos. Do conhecimento teórico sobre a realidade ao exercício 

profissional do assistente social: desafios na atualidade. In: SILVA, Maria Liduína de 

Oliveira e. (org.). Serviço social no Brasil: história de resistências e de ruptura com o 

conservadorismo. São Paulo: Cortez, 2016. p. 265-285. 

SAVIANI, Demerval. O choque teórico da politecnia, 2003. (impresso) 

_______. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. In: Revista 

Brasileira de Educação, v. 12, n. 34 , jan/abr. 2007. p. 152-180. 

SILVA, Lucilia Carvalho. O trabalho do assistente social no contexto da educação 

profissional: questões para debate. In: ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira; PEREIRA, Larissa 

Dahmer (orgs.). Serviço social e educação. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 

131-147. 

SILVA, Marcela Mary José. O lugar do serviço social na educação. In: SILVA, Marcela 

Mary José (org.). Serviço social na educação: teoria e prática. 2.ed. Campinas, SP: Papel 

Social, 2014. p. 23-39. 

TAUFICK, Ana Luiza de Oliveira Lima. Avaliação da política de assistência estudantil 

dos institutos federais para o PROEJA. Minas Gerais: UFJF, 2013. (dissertação de 

mestrado). 

TONET, Ivo. Método científico: uma abordagem ontológica. São Paulo: Instituto 

Lukács, 2013. 

UGÁ, Vivian Domínguez. A categoria “pobreza” nas formulações de política social do 

Banco Mundial. In: Revista Sociologia Política. Curitiba, 23, p. 55-62, nov. 2004. 

UGÁ, Vivian Domínguez. A questão social como “pobreza”: crítica à conceituação 

neoliberal. Rio de Janeiro, IUPERJ, 2008. (tese de doutorado) 

UNESCO. Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos 2013/14 - 

“Ensinar e aprender: alcançar a qualidade para todos. Disponível em: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-2030/education-for-all/. 

Acesso em: 03 out. 2017. 



140 
 

VASCONCELOS, Ana Maria de. A/o assistente social na luta de classes: projeto 

profissional e mediações teórico-práticas. 1.ed. São Paulo, Cortez, 2015. 

 


