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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender a concepção da política de Assistência 
Estudantil desenvolvida na Universidade Federal Fluminense (UFF). Guiou-se, portanto, pelo 
intuito de identificar se a perspectiva de assistência estudantil na UFF se baliza por uma 
concepção de atendimento universal ou se reproduz a tendência contemporânea de atendimento 
focalizado das políticas sociais no cenário de contrarreforma do Estado, nos marcos do 
capitalismo dependente. Este estudo se estruturou por meio de revisão bibliográfica e pesquisa 
documental. Detivemo-nos sobre a análise dos referidos documentos: Planos de 
Desenvolvimento Institucional - PDI 2003-2007 e PDI 2008-2012; Relatórios de Gestão dos 
anos 2007; 2008; 2009; 2010; 2011 e 2012. Nesta pesquisa, empreendemos uma reflexão dos 
documentos construídos sob o recorte temporal do período de 2007 a 2012, momento de 
efetivação dos cinco anos de implementação do REUNI na UFF e que ilustram também um 
processo de consolidação das ações e serviços de assistência estudantil na instituição. Buscamos 
nestes documentos, identificar os seguintes elementos: a apresentação da concepção, diretrizes 
e objetivos da Assistência Estudantil na instituição; a constituição de suas ações e serviços, bem 
como suas formas de acesso pelos estudantes; a abrangência destas ações e serviços pelo 
público de estudantes atendidos; recursos orçamentários disponibilizados.  Os resultados desta 
pesquisa indicam que o planejamento institucional direcionado à assistência estudantil está 
atrelado ao tensionamento dos sujeitos políticos e das correlações de forças que o envolvem e 
o determinam. Sendo assim, a Assistência Estudantil na UFF tem se estruturado não somente 
por meio da oferta de bolsas e auxílios (repasse financeiro ao estudante), sob a ótica de acesso 
focal, mas também por meio de serviços direcionados a toda a comunidade acadêmica, balizada 
pela concepção de acesso universal.   
 

Palavras-chave: Capitalismo Dependente. Contrarreforma do Estado. Assistência Estudantil. 
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ABSTRACT 

 
This research has the focus of understanding the conception of the student´s assistence policy 
in Universidade Federal Fluminense (UFF). Therefore, it has been driven by the will of identify 
if UFF´s policy perspective it´s guided by a thorough student services delivery or if it just 
recreates a nowaday´s tendency of services being driven focused on certain public, under State´s 
Counter-Reformation and dependent capitalism scenario. This work have been build under 
bibliographic review and documental research, aiming the analysis of the following documents: 
Institutional Development Plan - 2003-2007 and 2008-2012; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011 and 
2012´s management reports. There is a reflection about documents built between 2007 and 2012 
time frame, when REUNI´s implementation made five years. We seek in these documents 
identify the following elements: concepts´ presentation, directives and objectives of 
institution´s students assistance: its actions and services´ constitution, as well as students´ 
access ways; these actions and services comprehensiveness by its public; budget resources 
given. These documents ilustrates REUNI´s actions and services consolidation process in 
university student´s assistence policy. This research results indicates that the instituitional plan 
dedicated to student´s assistence policy is attached to political subjects stress´, and the strenght 
correlation power´s that folds and determinates them. Thus, UFF´s student´s assistence policy 
have been structured not only by offering direct financial aid to the student, but also by services 
that are delivered to the entire academical community. 
 

Keywords: Dependent Capitalism, State´s Counter-Reformation, Student´s assistence policy. 

 

 

  



7 
 

 
 
 

LISTA DE SIGLAS  

AE - Assistência Estudantil 

ANDIFES - Associação Nacional Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

ADUFF/SSIND - Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense 

ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

BM – Banco Mundial 

BUSUFF - Ônibus Universitário da UFF 

CEDERJ- Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

CNE - Conselho Nacional de Educação 

CEP - Conselho de Ensino e Pesquisa 

CEPAT – Centro de Promoção de Agentes de Transformação 

CREDUC – Crédito Educativo Municipal 

CSN - Companhia Siderúrgica Nacional 

CUV – Conselho Universitário 

DAC - Departamento de Assuntos Comunitários 

DAS - Departamento de Assistência Social 

DSS - Departamento de Serviço Social 

EAD- Ensino à Distância 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio 

FIES - Fundo de Financiamento Estudantil 

FONAPRACE - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

FONF - Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo 

FHC – Fernando Henrique Cardoso 

FMI - Fundo Monetário Internacional 



8 
 

 
 
 

GCA - Gerência de Coordenação Alimentar 

GTPE - Grupo de Trabalho de Política Educacional 

HUAP - Hospital Universitário Antônio Pedro 

ICT – Instituto de Ciência e Tecnologia 

IES - Institutos de Ensino Superior 

IFES - Instituições Federais de Ensino 

IHS – Instituto de Humanidades e Saúde 

EAD - Educação à Distância 

ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

EUA – Estados Unidos 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MARE - Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado 

ME – Moradia Estudantil 

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

ONG - Organização Não-Governamental 

OMC - Organização Mundial de Comércio 

PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

PDRAE - Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil 



9 
 

 
 
 

PPGSSDR - Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da 
Universidade Federal Fluminense 

PPI - Projeto Pedagógico- Institucional 

PL - Projeto de Lei 

PROAES - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão 

PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

PROUNI - Programa Universidade para todos 

PT – Partido dos Trabalhadores 

PURO – Polo Universitário de Rio das Ostras 

REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais 

RU - Restaurante Universitário 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários 

SESu - Secretaria de Educação Superior 

SESC – Serviço Social do Comércio 

SISU - Sistema de Seleção Unificada 

SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

SRH - Superintendência de Recursos Humanos 

TIC - Tecnologias da Informação 

UAB- Universidade Aberta Brasileira 

UFERJ - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNE - União Nacional dos Estudantes 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 



10 
 

 
 
 

LISTA DA TABELAS 

 

Tabela 1  Concepções de educação do Projeto de LDB – PL 1.258/88 e o Projeto 101/93 

(Aprovado com a lei 9.394/96).........................................................................69 

Tabela 2 Número de instituições de ensino superior, por organização acadêmica – 2003-    

2006 (governo Luís Inácio Lula da Silva).........................................................81 

Tabela 3        Número de instituições de ensino superior, por organização acadêmica – 2007- 

2010 (governo Luís Inácio Lula da Silva)........................................................82 

Tabela 4        Número de instituições de ensino superior, por organização acadêmica – 2011- 

2012 (governo Dilma Rousseff).......................................................................82 

Tabela 5 Distribuição de graduandos e população brasileira segundo o sexo - de    1996 a 

2014 (%)...........................................................................................................89 

Tabela 6 Indicadores e dados globais..............................................................................101 

Tabela 7 Áreas estratégicas da Assistência Estudantil....................................................110 

Tabela 8  Relação de bolsas e auxílios e seus objetivos..................................................118 

Tabela  9  Relação de oferta de “bolsas sociais” e estudantes atendidos..........................124 

Tabela 10   Programas ofertados e relação de alunos atendidos.........................................125 

Tabela 11 Metas financeira e física para a ação 4002 – assistência ao educando do ensino 
de graduação....................................................................................................126 

Tabela 12 Número de refeições servidas/ano...................................................................129 

Tabela 13 Metas física e financeira da ação 4002 – ano 2008.........................................130 

Tabela 14 Metas e resultados da ação 4002 - ano 
2009.................................................................................................................133 

Tabela 15 Programas bolsas sociais – ano 2010...............................................................134 

Tabela 16 Número de bolsas ofertadas e atendidas – ano 2010.......................................135 

Tabela 17 Resumos de bolsas sociais – 2011...................................................................137 

Tabela 18 Programas de bolsas sociais - 2012..................................................................141 

   

 



11 
 

 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Matrículas em cursos de graduação presencial em Universidades Federais 

(2007-2012)......................................................................................................88 

Gráfico 2 Número total de docentes (em exercício e afastados) em Universidades Federais 

(2007-2012).......................................................................................................91 

Gráfico 3 Número total de servidores técnico-administrativos (em exercício e afastados)  

em Universidade Federais (2007-2012)............................................................92 

Gráfico 4 Comparativo das vagas ofertadas com o número de solicitações – 2007 a 

2014.................................................................................................................120 

Gráfico 5 Comparativo das vagas ofertadas com o número de solicitações – 2015 a 

2017.................................................................................................................120 

  



12 
 

 
 
 

SUMÁRIO 
 
 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................13 

 
CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO SOCIAL E HISTÓRICA BRASILEIRA: A 
CONSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR EM UM PAÍS DE CAPITALISMO 
DEPENDENTE....................................................................................................................... 22 
 

1.1 Sistema Capitalista e o Direito à Educação: Breves Considerações.............................22 

1.2 Crise mundial do capitalismo no pós-1970, reação burguesa e a contrarreforma do  

ensino superior nos países de capitalismo dependente.................................................36 

1.3 Considerações sobre a formação social e histórica brasileira e o ensino superior.......48 

 
CAPÍTULO 2 –  A CONTRARREFORMA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E AS 
CONTRADIÇÕES DO PROCESSO DE “DEMOCRATIZAÇÃO” DO ACESSO 
.................................................................................................................................................. 63 
 
      2.1 As contrarreformas do Ensino Superior no Brasil........................................................ 63 

      2.2 O processo de “democratização” do ensino superior: um universo de contradições e    

projetos antagônicos................................................................................................................  79 

2.3 O REUNI e o processo de reestruturação das universidades públicas federais..........  85    

2.4  As contradições da implantação do Reuni na UFF: expansão com qualidade?...........94 

CAPÍTULO 3 – A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO ENSINO 
SUPERIOR: ENTRE O UNIVERSAL E O FOCAL..........................................................103 
 

3.1 Considerações sobre o movimento de constituição da Assistência Estudantil.............103 

3.2 A Assistência Estudantil na UFF: as faces da história de sua implementação..............113 

3.3 A concepção de Assistência Estudantil no Planejamento e Relatórios de Gestão da UFF: 

um terreno de contradições..............................................................................................  121 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................. 143 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................... 149 

 



13 
 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 A dissertação ora apresentada é produto do processo de estudos e reflexões que 

envolveram o período de dois anos no curso de Mestrado Acadêmico no Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal 

Fluminense (PPGSSDR/UFF). Todavia, esta construção não se esgota nas “muralhas” do curso 

de Mestrado, tendo em vista que se entrelaça pelos veios de minha trajetória como estudante e 

profissional. 

A presente pesquisa tem como objeto a concepção da Política de Assistência Estudantil 

(AE) desenvolvida na Universidade Federal Fluminense (UFF), ao expor o desenho do debate 

da Política de Assistência Estudantil em meio ao cenário de contrarreforma do ensino superior. 

Busca-se, portanto, identificar se a perspectiva de assistência estudantil na UFF se baliza por 

uma concepção de atendimento universal ou se reproduz a tendência de atendimento focalizado 

das políticas sociais no cenário de contrarreforma1 do Estado. 

 Nesse sentido, situa como recorte temporal o período entre 2007 e 2012, que consiste 

nos cinco2 anos de implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) pela UFF.  Com a adesão da UFF ao REUNI 

em 2007, houve um processo de expansão das vagas e matrículas nos cursos de graduação na 

instituição, acompanhado por novas exigências na formulação de uma política de assistência 

estudantil na instituição. Registra-se também, que em 2010 se instituiu o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES),3 em nível federal, quando a partir de então houve a 

consolidação e ampliação das ações de Assistência Estudantil na instituição. 

Com base no exposto, cabe destacar que a aproximação com a temática proposta tem 

relação direta com minha trajetória profissional há quatro anos como assistente social no campo 

da Assistência Estudantil. Em 2015, iniciei minha caminhada profissional como assistente 

social na Assistência Estudantil em uma instituição federal de ensino básico, localizada no 

                                                           
1 Behring (2008) sinaliza para o processo de apropriação indébita e fortemente ideológica da ideia “reformista”, e 
defende que estamos diante de uma contrarreforma do Estado, que consiste na retirada de direitos sociais e 
retrocessos perante as conquistas sociais efetivadas com a Constituição de 1988. 
2 “O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação 
presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para 
dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano” (BRASIL, 2007, grifos nossos). 
3 O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, executado no âmbito do Ministério da Educação, tem 
como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens no ensino superior pública federal (BRASIL, 
2010). 
 
 



14 
 

 
 
 

estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, em 2017, ingressei num novo desafio profissional ao 

ser nomeada para o cargo de assistente social na Universidade Federal Fluminense (UFF), 

inserindo-me no campo da Assistência Estudantil, lotada na Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PROAES).  

Diante da inserção neste novo campo, busquei me aproximar da temática da Assistência 

Estudantil no ensino superior, por meio de leituras sobre as produções teóricas bem como a 

presença em Seminários e Encontros. Constatei que têm se ampliado os estudos sobre a AE nos 

últimos anos e, em especial, a partir da intensificação da política de expansão do ensino 

superior, durante os governos Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006; 2007-2010). Em meio a 

este cenário, considerei relevante desenvolver um estudo sobre a análise da Política de 

Assistência Estudantil no ensino superior, em âmbito federal, a partir da realidade da instituição 

na qual estou inserida. Ressalto, por sua vez, que há uma escassez de estudos dedicados à análise 

da concepção da política de Assistência Estudantil no ensino superior, em âmbito federal. 

Portanto, justificamos a relevância acadêmica, social e científica desta pesquisa, ao contribuir 

para a ampliação do debate e da produção teórica da Assistência Estudantil no ensino superior 

como direito. Ressalto também o meu dever como profissional em realizar este estudo como 

devolutiva aos estudantes e profissionais que fazem parte da AE desta universidade analisada. 

Sendo assim, a inserção como trabalhadora e mestranda do Programa de Pós-graduação 

em Serviço Social e Desenvolvimento Regional nesta referida Universidade, suscitou 

inquietações e questionamentos acerca do desenvolvimento da Política de Assistência 

Estudantil nas instituições de ensino superior, provocando o interesse em compreender e 

problematizar o movimento de constituição da assistência estudantil presente na UFF. Nosso 

objetivo geral é captar a concepção de Assistência Estudantil na Universidade Federal 

Fluminense, a partir da análise da proposição das ações e serviços que compõem a AE na 

instituição. 

Para tanto, destrincha-se como objetivos específicos: 

 Problematizar a contrarreforma do ensino superior orientada pelo projeto neoliberal nas 

particularidades da realidade do Brasil, como um país de capitalismo dependente; 

 Compreender o processo de constituição da Política de Assistência Estudantil no ensino 

superior; 

 Desenvolver uma reflexão sobre as ações e serviços desenvolvidos pela Assistência 

Estudantil na Universidade Federal Fluminense. 
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 Neste estudo desenvolveremos a discussão da contrarreforma do ensino superior no 

cenário contemporâneo, que tem acarretado inflexões nas políticas de acesso e permanência no 

interior das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Verifica-se que o contexto atual é 

marcado por ajustes neoliberais, com rebatimentos diretos nas políticas sociais, que passam a 

se orientar por uma perspectiva focalizada de atendimento. Nesse cenário, reconhecemos a 

tensão existente no processo de formatação do Programa Nacional de Assistência Estudantil, 

inserido na Política de Educação, que emerge como produto histórico da luta do movimento 

estudantil por condições de permanência nas universidades. 

 O processo de implementação do PNAES se deu através do Decreto de número 

7.234/2010, principal normativa da Assistência Estudantil, que dispõe sobre o Programa 

Nacional da Assistência Estudantil , cuja finalidade é "[...] ampliar as condições de permanência 

dos jovens na educação superior pública federal” (BRASIL, 2010, art. 1º). Tem por objetivos: 

 I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 
pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior; III - reduzir as taxas de retenção e 
evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 
2010). 

 Esta discussão, por sua vez, vincula-se ao solo histórico de análise deste estudo, a partir 

da compreensão das particularidades dos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e, 

em especial, de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), que acarretaram significativos impactos 

nas políticas sociais. Cabe sinalizar que durante o governo Lula,  a expansão do ensino superior  

esteve aliada a um discurso de democratização do acesso ao ensino superior, por meio de um 

conjunto de políticas e programas voltadas à ampliação do acesso (GOMES; MORAES, 2009), 

identificadas pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) – Decreto nº. 6.096/2007;  Programa Universidade para todos 

(PROUNI) – Lei nº 11.096/2005; e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – Lei 

10.260/2001. 

Cabe apontar que o processo de expansão do ensino superior, com o alargamento da 

oferta de vagas em cursos de graduação nas universidades e o ingresso de estudantes de 

camadas sociais pobres, não se deu acompanhado por “[...] mecanismos efetivos para a 

democratização do acesso e permanência dos estudantes das frações mais empobrecidas dentre 

os trabalhadores” (LIMA, 2017, p. 29). Dito isto, constata-se que a assistência estudantil, 

reconhecida como uma histórica luta dos movimentos estudantis, tem sofrido as inflexões do 

cenário de contrarreforma, que se manifesta na realidade das instituições, a partir de recursos 
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orçamentários insuficientes à expressiva demanda de estudantes e atendimento pautado na 

perspectiva da focalização.  

Diante disto, cumpre-nos sinalizar algumas questões norteadoras que fomentam o 

presente estudo: como se deu a constituição da Assistência Estudantil na UFF? Os estudantes 

/movimento estudantil participaram (participam) do processo de constituição e 

desenvolvimento da Assistência Estudantil na UFF? A construção das ações e serviços são 

fundamentadas em estudos e análises relativas à demanda social apresentada pelos estudantes? 

As ações e serviços se orientam para uma concepção de atendimento universal ou focalizado? 

 Em meio a estas inquietações, elegeu-se como hipótese norteadora da presente pesquisa 

a seguinte afirmação provisória:  

 No bojo da criação do Decreto n.º 7.234/2010, que instituiu o Programa de Assistência 

Estudantil, e da adesão da UFF ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais4 em 2007, tem-se efetivamente, ainda que de forma insuficiente, a 

consolidação e ampliação das ações da Assistência Estudantil na UFF, em meio a um 

movimento contraditório demarcado pela correlação de forças dos sujeitos políticos em cena. 

A Assistência Estudantil nesta instituição tem se delineado pela tensão entre a concepção focal 

e a universal, no acesso a suas ações e serviços. Sendo assim, observa-se na política institucional 

uma predominância da oferta de programas de bolsas e auxílios (repasse financeiro direto aos 

estudantes), sob a ótica focal. Contudo, têm-se também, ainda que de forma minoritária, a oferta 

de serviços direcionados a toda comunidade acadêmica, sob uma perspectiva de atendimento 

universal.  

 Com base na hipótese postulada, a investigação proposta neste estudo se direciona a 

compreender a concepção da Política de Assistência Estudantil na UFF. Na busca pelo 

conhecimento de tal realidade, partimos do reconhecimento do conhecimento como um fato 

que é social, prático e histórico (LEFEBVRE, 1991). Em outras palavras, pode-se compreender 

que o conhecimento sobre o objeto de estudo não é algo imutável, mas sim está em constante 

construção pelos sujeitos que com sua atividade prática adquirem e conquistam conhecimento, 

transformando a natureza e a si próprios, nos distintos contextos históricos. 

 No tocante à relação sujeito e objeto, aludida por Karl Marx, nas Teses sobre Feuerbach, 

este autor em sua primeira tese alerta que o 

                                                           
4 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) foi instituído 
pelo governo de Luís Inácio Lula da Silva, através do Decreto nº 6096/2007. Sua adesão na UFF se deu em meio 
a amplas resistências contrárias ao Plano por parte da comunidade acadêmica (LIMA, 2012). 
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[...] principal defeito de todo o materialismo existente até agora (o de Feuerbach 
incluído) é que o objeto [Gegenstand], a realidade, o sensível só é apreendido sob a 
forma de objeto [Objekt] ou da contemplação, mas não como atividade humana 
sensível, como prática; não subjetivamente” (MARX e ENGELS, 2002, p.04).  

 Em outras palavras, é primordial perceber que a relação sujeito e objeto não deve ser 

concebida de forma fragmentada ou isolada, nem de forma hierárquica ao exteriorizado, mas 

sim em constante complementariedade, demarcada por uma relação dialética. Destarte, em sua 

obra A dialética do Concreto, o autor Kosik (1976, p. 10) dirá que “[...] a realidade não se 

apresenta aos homens, à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que cumpre intuir, analisar 

e compreender teoricamente”.  Os seres humanos atuam no cotidiano por uma práxis utilitária 

imediata e fragmentária que “[...] os colocam em condições de orientar-se no mundo, de 

familiarizar-se com as coisas e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das coisas e 

da realidade” (KOSIK,1976, p. 10).  

 Para este mesmo autor é necessário fazer um esforço para conhecer a estrutura da 

realidade em sua essência. Para tanto, deve-se empreender um detóur, entendido como “[...] o 

caminho acessível ao homem para se chegar à verdade” (KOSIK,1976, p. 21). Sendo assim, 

realça-se a importância da “[...] concepção dialética, ao conceber o real como um todo 

estruturado que se desenvolve e se cria” (KOSIK,1976, p.43). Compreender a dialética 

pressupõe entender também a categoria totalidade que abrange “[...] a realidade nas suas íntimas 

leis e conexões internas” (KOSIK,1976, p. 33). Sendo assim, Konder (2008, p. 47) considera 

que: 

As conexões íntimas que existem entre realidades diferentes criam unidades 
contraditórias. Em tais unidades, a contradição é essencial: não é um mero defeito do 
raciocínio. Num sentido amplo, filosófico, que não se confunde com o sentido que a 
lógica confere ao termo, a contradição é reconhecida pela dialética como princípio 
básico do movimento pelo qual os seres existem. A dialética não se contrapõe à lógica, 
mas vai além da lógica, desbravando um espaço que a lógica não consegue ocupar. 
 

 Portanto, buscamos compreender o movimento dialético que envolve o processo de 

formatação da política de Assistência Estudantil no ensino superior, a partir da apreensão deste 

objeto de estudo para além do aparente, ao realizar as mediações com o contexto de 

contrarreforma do ensino superior e suas inflexões na política de assistência estudantil. 

Reconhecemos, assim, as contradições que delineiam o processo de constituição da Assistência 

Estudantil, ao percebê-la como uma conquista das lutas dos estudantes por condições de 

permanência nas universidades, contudo, verifica-se que tal política tem se estruturado a partir 

de uma perspectiva focalizada de atendimento, inserida na lógica de focalização e seletividade 

das políticas sociais contemporâneas. 



18 
 

 
 
 

 Somado a isso, empreende-se a proposição de uma pesquisa cujas inquietações nascem 

da experiência de trabalho no campo da assistência estudantil, isto é, parte da minha vivência 

como sujeito. Sendo assim, Löwy (2000, p.203) aponta que  

[...] toda ciência implica opção [...]. Em outras palavras: é conjunto do processo de 
conhecimento científico-social desde a formulação das hipóteses até a conclusão 
teórica, passando pela observação, seleção e estudo dos fatos, que é atravessado, 
impregnado, “colorido” por valores, opções ideológicas (ou utópicas) e visões sociais 
de mundo. 
 

 Com base nestas considerações, ingressamos no percurso metodológico trilhado no 

presente estudo. Inicialmente, cabe aqui caracterizar o campo empírico de realização da 

pesquisa, que se deu na Universidade Federal Fluminense. A referida instituição foi criada em 

1960, através da Lei nº. 3.848 (1960), com a denominação de Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro – UFERJ. Constituiu-se mediante a incorporação e agregação de instituições 

de ensino superior que estavam localizadas no município de Niterói (Rio de Janeiro). Sua 

denominação como Universidade Federal Fluminense foi instituída em 1965, por meio da Lei 

nº. 4.831 (1965). Atualmente, sua reitoria se localiza no município de Niterói. Este município 

também compreende unidades de ensino nos três campi (Valonguinho, Gragoatá e Praia 

Vermelha), além de unidades isoladas nos bairros do Centro, São Domingos, Ingá, Santa Rosa 

e Vital Brasil. São as Faculdades de Direito, Economia, Farmácia, Veterinária; a Escola de 

Enfermagem; o Instituto de Arte e Comunicação Social. Compreende também o Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), na qual se insere a Faculdade de Medicina e o Instituto 

de Saúde da Comunidade. Além do Colégio de Aplicação da UFF, denominado Colégio 

Universitário Geraldo Reis (UFF, 2017).  

 A Universidade se distribuiu também por unidades acadêmicas fora da sede, presente 

em oito municípios do estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, 

Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda 

(UFF, 2017).  

 Após estes apontamentos, vamos explicitar as fases da pesquisa, que se deu por meio de 

levantamento bibliográfico e documental. Na busca pelo aprofundamento teórico, objetiva-se 

neste momento desenvolver uma revisão bibliográfica, que se desenvolveu por todo o período 

de construção da dissertação, balizada pela compreensão do ensino superior, inserido no 

movimento da sociedade brasileira, circunscrita no capitalismo dependente. Para, assim, buscar 

as interconexões com a formatação da Política de Assistência Estudantil, em meio ao cenário 

de contrarreforma no ensino superior. 
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 A fase da pesquisa documental consubstanciou a compreensão da implementação da 

Assistência Estudantil na instituição pesquisada, com intuito de captar o desenvolvimento de 

suas ações e serviços. Nesse processo de análise nos guiaremos pela análise de documentos que 

dispõem sobre a orientação do planejamento institucional e relatórios de gestão da instituição. 

Concordamos com May (2004), ao afirmar que os documentos expressam contextos políticos, 

sociais e históricos mais amplos, não estando desvinculados da realidade na qual foram escritos. 

Portanto, a análise dos documentos tem relação com as vivências e as escolhas do pesquisador. 

 Sendo assim, detivemo-nos sobre a análise dos referidos documentos: Planos de 

Desenvolvimento Institucional - PDI 2003-2007 e PDI 2008-2012; Relatórios de Gestão dos 

anos 2007; 2008; 2009; 2010; 2011 e 2012. Nesta pesquisa, empreendemos uma reflexão sobre 

os documentos construídos sob o recorte temporal de efetivação dos cinco anos de 

implementação do REUNI na UFF, que demarcaram também um processo de consolidação das 

ações e serviços de assistência estudantil na instituição. Cabe esclarecer que iniciamos nossa 

análise a partir do PDI 2003-2007, com o intuito de identificar como a assistência estudantil foi 

prevista no planejamento institucional, no período anterior à adesão ao REUNI pela 

Universidade. Os dados coletados no referido documento, fornecem-nos subsídios para uma 

análise comparativa com o PDI 2008-2012, publicado posteriormente à adesão da instituição 

ao REUNI. Por sua vez, a discussão sobre os relatórios de gestão explicita a materialidade da 

Assistência Estudantil na Instituição, diante do previsto nos Planos. 

 Partimos do esforço em identificar nestes documentos, os seguintes elementos: a 

apresentação da concepção, diretrizes e objetivos da Assistência Estudantil na instituição; a 

constituição de suas ações e serviços, bem como suas formas de acesso pelos estudantes; a 

abrangência destas ações e serviços pelo público de estudantes atendidos; recursos 

orçamentários disponibilizados. Com base nestas informações, nosso objetivo é compreender 

se a Assistência Estudantil na UFF se orienta por uma perspectiva de atendimento universal ou 

focal.  

 A presente produção teórica é composta por três capítulos, além da Introdução e 

Considerações Finais. No primeiro capítulo, desenvolvemos o resgate histórico de constituição 

da educação como direito social, mediante a análise do desenvolvimento do capitalismo a partir 

do século XX, em sua fase monopolista. Tal período foi demarcado pelo movimento 

contraditório das lutas de classes e das novas exigências de formação de mão de obra 

qualificada impostas ao capital com o desenvolvimento das forças produtivas. Dissertamos 

também sobre o processo de crise mundial no pós-1970, com o intuito de compreender os 
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reflexos deste cenário para a formatação do ensino superior nos países da América Latina, ao 

analisar as imposições dos organismos internacionais neste processo, especialmente no que se 

relaciona com a formulação de políticas públicas. Posteriormente, ingressamos na discussão 

das particularidades do ensino superior no Brasil, considerando o debate de sua formação social 

e histórica, como país de capitalismo dependente. 

  O segundo capítulo analisa o processo de contrarreforma do ensino superior, no contexto 

pós-1990, consubstanciado nas análises dos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

e Lula da Silva (2003-2010), com o intuito de captar como se deram, por meio de parcerias 

público-privadas, ações do governo federal, como: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

- Lei no 10.260/2001; Programa Universidade para todos (PROUNI) - Lei nº 11.096/2005 e 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), mediante o Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007. Partimos de uma perspectiva 

que considera que o momento histórico de vigência do governo Lula (2003-2010) manifestou 

não somente retrocessos, mas também avanços. Para tanto, abordaremos também sobre a 

manifestação de interesses entre projetos antagônicos de ensino superior, manifestados pelas 

lutas dos movimentos sociais, estudantil e sindical em prol da democratização da educação (e 

defesa da educação gratuita e de qualidade), contrapondo-se aos interesses dos empresários e 

organismos internacionais em realizar o aprofundamento da mercantilização do ensino superior 

e a ampliação do financiamento dos setores privados. Nesse contexto de contradições, 

desenvolvemos a discussão acerca da implementação do REUNI e o processo de reestruturação 

das IFES. Posteriormente, passamos ao exame das particularidades de constituição do REUNI 

na UFF, com a ampliação das vagas para estudantes nos cursos de graduação.  

 O terceiro capítulo desenvolve a discussão sobre a Política de Assistência Estudantil 

como parte do processo de contrarreforma do ensino superior. Portanto, resgatamos o 

movimento de constituição da AE e seu processo de institucionalização no Brasil.  Em seguida, 

dedicamo-nos à análise sobre a implementação da Assistência Estudantil a partir da experiência 

na Universidade Federal Fluminense. Nessa parte do trabalho, busca-se captar a concepção de 

Assistência Estudantil construída e reproduzida na instituição, mediante a análise dos Planos 

de Desenvolvimento Institucional e Relatórios de Gestão, durante o período dos cinco anos 

após a adesão ao REUNI pela UFF. 

 No momento das Considerações finais, elencamos as principais compreensões e 

elementos conclusivos que nortearam o estudo, a partir das problematizações e reflexões 
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consubstanciadas ao longo da construção da produção teórica. Objetiva-se enunciar respostas, 

ainda que de forma parcial, para o problema que instigou tal pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO SOCIAL E HISTÓRICA BRASILEIRA: A 

CONSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR EM UM PAÍS CAPITALISTA 

DEPENDENTE 

 

 Neste capítulo pretende-se esboçar os elementos conceituais que envolvem os eixos de 

compreensão da relação entre o capitalismo contemporâneo e ensino superior. Inicialmente 

desenvolveremos o resgate histórico de constituição da educação como direito social, mediante 

a análise do desenvolvimento do capitalismo a partir do século XX, em sua fase monopolista.5 

Tal período foi demarcado pelo movimento contraditório das lutas de classes e das novas 

exigências de formação de mão de obra qualificada impostas ao capital com o desenvolvimento 

das forças produtivas. Dissertaremos também sobre o processo de crise mundial no pós-1970, 

com o intuito de compreender os reflexos deste cenário para a formatação do ensino superior 

nos países da América Latina, ao analisar as imposições dos organismos internacionais neste 

processo. Posteriormente, ingressaremos na discussão das particularidades do ensino superior 

no Brasil, considerando o debate de sua formação social e histórica, como país de capitalismo 

dependente.  

1.1 SISTEMA CAPITALISTA E O DIREITO À EDUCAÇÃO: BREVES 

CONSIDERAÇÕES 

 A discussão proposta neste primeiro tópico concretiza a necessária e imprescindível 

aproximação com a história. Regressar ao passado se faz fundamental no processo de 

conhecimento, tendo em vista que a história revela os veios capazes de explicar uma 

significativa parte de nosso tempo presente. Sendo assim, são apresentados neste capítulo os 

aspectos históricos de constituição do direito à educação, mediante a análise do modo de 

produção capitalista, sob o recorte histórico do século XX, período de consolidação do 

capitalismo monopolista. 

 Compreendemos também que a história é “um motor” em constante movimento, na qual 

se expressam as mudanças no contexto político, econômico e social. Partimos, portanto, do 

entendimento dos direitos sociais, como fruto deste movimento histórico permeado pela luta da 

                                                           
5 Netto e Braz (2006) apresentam a periodização do estágio monopolista/imperialista demarcado pelas seguintes 
fases: 1) fase “clássica” que vai de 1890 a 1940; 2) os “anos dourados”, do fim da 2ª guerra mundial até o início 
dos anos da década de 1970; 3) capitalismo contemporâneo: de meados dos anos de 1970 aos dias atuais. 
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classe trabalhadora, que permitiu “[...] aos cidadãos uma participação mínima na riqueza 

material e espiritual criada pela coletividade” (PEREIRA, 2007).   

 Marx (2008), ao empreender uma análise crítica à economia política, aponta que o 

sistema capitalista é uma ordem histórica, social e constituída pela luta de classes, que emerge 

após o declínio do sistema feudal que se inicia no século XIV e finda no século XVIII.  O 

capitalismo assume hegemonia como um sistema econômico, político e social, cujo cerne 

centra-se nas relações entre duas classes antagônicas (burguesia e proletariado), no trabalho 

assalariado e na exploração dos trabalhadores.  

 Em meio às relações antagônicas de classe no sistema capitalista, a burguesia se 

consubstancia como classe detentora dos meios de produção e a classe trabalhadora, destituída 

dos meios de produção, precisa vender a sua força de trabalho, para garantir sua reprodução 

social. Na obra Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels (1999, p. 08) apontam que: 

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu 
os antagonismos de classe. Não fez senão substituir novas classes, novas condições 
de opressão, novas formas de luta às que existiram no passado.  
Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os 
antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos campos 
opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas: a burguesia e o 
proletariado. 
 

  
 De acordo com Netto (2009), o período demarcado pelo último quartel do século XIX 

consubstanciou intensas modificações na dinâmica social, econômica e política, com a transição 

do estágio capitalista concorrencial para o monopolista, o qual também foi conhecido por 

estágio imperialista. Lênin (2012), portanto, apresenta o imperialismo como a fase monopolista 

do capitalismo. Esta fase, por sua vez, se caracterizou pelos seguintes traços: dominação e 

crescimento dos monopólios; internacionalização das relações econômicas e exportação do 

capital; conquista por novos mercados e esferas de influência; acirramento das contradições 

entre o trabalho e o capital e a aprofundamento da luta de classes. 

 Nesse momento, o Estado assume intervenção estratégica e funcional no capitalismo 

monopolista, ao propiciar a garantia das condições necessárias à acumulação e valorização do 

capital, bem como conter os antagonismos das classes. Tal afirmação nos remete à acepção 

desenvolvida por Marx e Engels ao explicitarem que “[...] a burguesia, desde o estabelecimento 

da grande indústria e do mercado mundial, conquistou, finalmente, a soberania política 

exclusiva no Estado representativo moderno. O governo moderno não é senão um comitê para 

gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa” (MARX e ENGELS, 1999, p. 10). 
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 Cabe destacar aqui a observação desenvolvida por Coutinho (1999) em relação à 

concepção de Estado para Marx e Engels como “comitê executivo da burguesia”, nesta 

perspectiva o Estado tem o papel de gerir os negócios da burguesia, impondo seus interesses 

mediante a coerção e violência sobre as demais classes. Tinha-se a perspectiva de um Estado 

“restrito”, que fazia valer apenas os interesses das classes dominantes. Convém esclarecer que 

tal definição de Estado se atrela ao momento histórico em que foi escrito o Manifesto 

Comunista por Marx e Engels no ano de 1848, período demarcado por Estados Nacionais que 

expressavam “[...] regimes políticos claramente autoritários, quando não despóticos; e mesmo 

os poucos Estados liberais ou semiliberais da época estavam longe de assegurar a maior parte 

do que hoje consideramos como inequívocos direitos de cidadania” (COUTINHO, 1999, p. 54). 

  Coutinho (1999) assinala que durante o período entre 1848 e 1917, ocorreram diversas 

mudanças na esfera política e econômica da sociedade capitalista ocidental, que acarretaram 

transformações nas características do Estado capitalista, o qual diante da pressão e luta da classe 

trabalhadora se viu obrigado a atender alguns direitos de cidadania política e social. Assim, 

“[...] o que surge no final do século XIX e se reforça no século XX é uma esfera pública situada 

fora desses Estado restrito, ou seja, a ‘sociedade civil’ gramsciana; com isso o âmbito do Estado 

se ‘amplia’ e ganha novas determinações” (COUTINHO, 1999, p. 56). 

 Deste modo, Coutinho (1999, p. 56) afirma que “[...] para Gramsci, a sociedade civil 

torna-se momento do próprio Estado, de um Estado agora concebido como ‘ampliado’”. A 

sociedade civil expressa uma incidência sobre o Estado, o qual é demarcado por relações 

contraditórias envolvidas por múltiplos interesses de classes. Sendo assim, não se tinha mais 

espaço para o Estado se colocar como “[...] o representante exclusivo das classes dominantes, 

ser apenas o seu comitê ‘executivo’. O Estado capitalista é obrigado a se abrir também para a 

representação e a satisfação – ainda que sempre parciais e incompletas – dos interesses dos 

segmentos sociais” (COUTINHO, 1999, p. 57). 

 Sendo assim, com vistas à preservação da acumulação e manutenção do 

desenvolvimento capitalista, o Estado burguês passa a incorporar algumas demandas da classe 

trabalhadora, diante dos movimentos de lutas sociais. Cabe registrar que ele manteve, assim, 

ações coercitivas articuladas a ações de consenso, através do reconhecimento de direitos, com 

vistas à manutenção da hegemonia e legitimação do capital. Portanto, Netto (2009, p.27) afirma 

que: “O alargamento de sua base de sustentação e legitimação sócio-política, mediante a 

generalização e a institucionalização dos direitos e garantias cívicas e sociais, permite-lhe 

organizar um consenso que assegura o seu desempenho”. 
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 Ressalta-se, por sua vez, que o processo de consolidação do capitalismo monopolista no 

século XX experimentou um aprofundamento das contradições que fundamentam os vieses da 

exploração e alienação. Este período demarcou também a consolidação e reconhecimento da 

educação como direito social, bem como: saúde, habitação, assistência social. Behring e 

Boschetti (2009) ressaltam que muitos dos direitos tiveram reconhecimento a partir da presença 

do movimento operário em espaços decisórios importantes, tais como o parlamento.  

 A discussão de direitos sociais pressupõe resgatar o debate sobre cidadania, como 

fenômeno historicamente determinado e que “[...] atribui novas e mais ricas determinações” 

(COUTINHO, 1999, p.42). De acordo com as palavras deste referido autor: 

Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 
democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente 
criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela 
vida social em cada contexto historicamente determinado (COUTINHO, 1999, p. 42).  

 Tal processo pressupõe “[...] condições sociais e institucionais que possibilitam ao 

conjunto dos cidadãos a participação ativa na formação do governo e, em consequência, no 

controle da vida social” (COUTINHO, 1999, p.42). Por conseguinte, devemos compreender a 

noção de cidadania como um processo histórico, fruto de permanentes lutas das classes sociais 

e, portanto, uma vez conquistado não é algo imutável. Em outras palavras, Coutinho (1999, p. 

42) afirma que: 

A cidadania não é dada aos indivíduos de uma vez para sempre, não é algo que vem 
de cima para baixo, mas é resultado de uma luta permanente, travada quase sempre a 
partir de baixo, das classes subalternas, implicando assim, um processo histórico de 
longa duração (COUTINHO, 1999, p.42). 

 Cabe esclarecer que a concepção de cidadania, ao contrário do que se possa pensar, não 

emerge na sociedade moderna – na qual ela assume sua expressão máxima. Mas sim, remonta 

da Grécia Antiga nos séculos V-IV a. C., na qual os gregos puderam participar das primeiras 

formas de democracia, interferindo ativamente na esfera política. A cidadania grega estava 

muito atrelada aos direitos políticos, entretanto não tinha um caráter universal, à medida que 

estavam excluídos destes direitos os escravos, as mulheres e os estrangeiros (COUTINHO, 

1999).  

 Segundo Coutinho (1999), na sociedade moderna a noção de cidadania está vinculada à 

ideia de direitos. Este autor reforça a concepção de direito como fenômeno social, resultantes 

da história e das lutas permanentes. Portanto, “[...] os direitos têm sempre sua primeira 

expressão sob a forma de expectativas, de direito, ou seja, de demandas que são formuladas, 
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em dado momento histórico determinado, por classes ou grupos sociais” (COUTINHO, 1999, 

p. 44). 

 Coutinho (1999) reconhece a contribuição da obra de T.H. Marshall para o debate sobre 

cidadania. T.H Marshall analisou a categoria cidadania, a partir da realidade da Grã-Bretanha, 

em três etapas, com base numa ordem cronológica para surgimento desses direitos no mundo 

moderno, definindo-se assim um padrão de evolução da cidadania. Segundo a sua análise, 

emergem no século XVIII os direitos civis – “[...] liberdade de pensamento e expressão” 

(COUTINHO, 1999, p. 43). No século XIX, consolidam-se os direitos políticos –“[...] direito 

de participação no governo” (COUTINHO, 1999, p. 43). Somente no século XX, conquistam-

se os direitos sociais – “[...] o direito ao trabalho, à saúde, à educação” (COUTINHO, 1999, p. 

44). 

 Contudo, Coutinho (1999) tece críticas à análise linear de consolidação dos direitos a 

partir da ordem cronológica apresentada por T.H Marshall, tendo em vista que a constituição 

dos direitos civis, políticos e sociais se expressou de forma diferenciada nas realidades dos 

diversos países. Destaca também que os direitos civis são analisados por este autor como 

direitos naturais e inalienáveis, entretanto Coutinho (1999) afirma que estes direitos são 

históricos, frutos das demandas da burguesia em emergência.  

 Ao analisar os direitos sociais, Coutinho (1999, p. 50) destaca que eles foram “[...] 

durante muito tempo negados, sob a alegação de que estimulariam a preguiça, violariam as leis 

do mercado [...], além de impedirem os homens de libertar da tutela de um poder estatal 

paternalista e autoritário”. Cabe destacar, por sua vez, que a conquista dos direitos sociais está 

intrinsecamente atrelada às lutas da classe trabalhadora. 

 Sendo assim, o século XX consolida os direitos sociais em meio ao cenário de profundas 

modificações no capitalismo, com a introdução de seu estágio monopolista e imperialista. De 

acordo com Netto (2009, p. 19) “[...] o capitalismo monopolista recoloca, em patamar mais alto, 

o sistema totalizante de contradições, que confere à ordem burguesa os traços basilares de 

exploração, alienação e transitoriedade histórica [...]”. Tal cenário é acompanhado pelo 

acirramento das expressões da “questão social”6 e da luta de classes. Pressionado pelas novas 

                                                           
6 Compreendemos aqui por “questão social”, “[...] o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que tem raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos permanece privada, monopolizada por parte da 
sociedade” (IAMAMOTO, 2009, p. 27).   
A “[...] expressão surge para dar conta do fenômeno mais evidente da história da Europa Ocidental que 
experimentava os impactos da primeira onda industrializante, iniciada a Inglaterra no último quartel do século 
XVIII: trata-se do pauperismo” (NETTO, 2009, p. 152-153).  
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exigências impostas neste cenário, como medida de conter esses antagonismos, preservar o 

processo de acumulação e controlar a força de trabalho, o Estado burguês passa a intervir com 

a formulação de políticas sociais.  

 Netto (2009) afirma, portanto, que só foi possível pensar em política social a partir do 

capitalismo monopolista. Neves (1994) evidencia, por sua vez, que o processo de emergência 

das políticas sociais foi envolto pelo movimento contraditório do capitalismo, manifestado na 

necessidade de reprodução da força de trabalho e extração de mais-valia, como também da 

ampliação dos mecanismos de controle social e participação política da classe trabalhadora.   

 As políticas sociais se generalizaram a partir da segunda metade do século XX, 

constituindo-se de forma diferenciada e com disparidades entre os países capitalistas centrais e 

periféricos. As diversas experiências de constituição das políticas sociais têm por determinantes 

o grau de desenvolvimento das forças produtivas, o papel do Estado e as classes sociais que 

compõem a realidade de cada país (BEHRING e BOSCHETTI, 2009). 

 Destaca-se como primeiras iniciativas estatais, a implementação dos seguros sociais 

compulsórios no século XIX na Alemanha, com Bismarck.7 Contudo, somente podemos falar 

em sistemas de proteção social públicos, mediante a regulação estatal que se concretiza após a 

crise de 1929 e se expande no Pós Segunda Guerra Mundial (BEHRING e BOSCHETTI, 2009). 

 A crise de 1929, período conhecido como a Grande Depressão, trouxe reflexos por todo 

o mundo. Os sistemas de proteção social surgem como uma das medidas anti-crise e o Estado 

emerge como promotor de políticas keynesiano-fordistas. Neste momento, tem-se a 

                                                           
De acordo com Pastorini (2004, p. 14-15): “A ‘questão social’ contemporânea nas sociedades capitalistas mantém 
a característica de ser uma expressão concreta das contradições e antagonismos presentes nas relações entre 
classes, e entre estas e o Estado. As relações capital-trabalho, no entanto, não são invariáveis, como tampouco o é 
a forma de organização do capital e do trabalho: por isso, concordamos com a ideia de que existem novidades nas 
manifestações imediatas da “questão social”, o que é bem diferente de afirmar que a “questão social” é outra, já 
que isso pressuporia afirmar que a “questão social” anterior foi resolvida e/ou superada”. 
7 “Otto von Bismarck nasceu a 1 de Abril de 1815, em Schönhausen, e morreu a 30 de Julho de 1889, em Aumühle. 
De origem nobre, foi, sucessivamente, conde, príncipe e duque. Diplomata e político prussiano, foi uma figura 
marcante do Século XIX. Sendo, inicialmente, conservador, aristocrata e monárquico, não deixou, enquanto 
chanceler alemão, de tomar medidas socialmente importantes, em parte, como forma de combater o crescente 
apoio popular aos partidos sociais-democratas” (COSTA, 2012, p. 49). Cabe destacar que Bismarck criou o sistema 
de seguro social obrigatório, em 1883 (BEHRING e BOSCHETI, 2009).  
“O chamado modelo bismarckiano é considerado como um sistema de seguros sociais, porque suas características 
assemelham-se às de seguros privados: no que se refere aos direitos, os benefícios cobrem principalmente (e às 
vezes exclusivamente) os trabalhadores, o acesso é condicionado a uma contribuição direta anterior e o montante 
das prestações é proporcional à contribuição efetuada; quanto ao financiamento, os recursos são provenientes, 
fundamentalmente, da contribuição direta de empregados e empregadores, baseada na folha de salários; em relação 
à gestão, teoricamente (e originalmente), cada benefício é organizado em Caixas, que são geridas pelo Estado, com 
participação dos contribuintes, ou seja, empregadores e empregados” (BOSCHETTI, 2009, p. 02). 
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constituição nos países capitalistas da Europa Ocidental de novos sistemas de proteção social 

com o desenvolvimento de amplas políticas sociais (BEHRING e BOSCHETTI, 2009). 

 Cabe salientar a forte influência dos textos clássicos de Keynes (1936)8 e de Beveridge 

(1942)9 na Inglaterra, na constituição de políticas sociais e econômicas, com vistas a regular o 

capitalismo.  De acordo com Behring e Boschetti (2009), durante este período depressivo, a 

burguesia assume as proposições de Keynes, que defendia a constituição de um Estado 

interventor, com o intuito de reativação da produção, com uma maior intervenção do Estado na 

economia.  

 Sob a perspectiva keynesiana, o Estado “[...] passa a ter um papel ativo na administração 

macroeconômica, ou seja, na produção e regulação das relações econômicas e sociais” 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 86). As propostas desenvolvidas por Keynes, para saída 

da crise de 1929, associaram-se às diversas transformações no mundo da produção, através do 

fordismo que se generaliza no pós-guerra, com novos produtos e processos de produção, 

acompanhado do desenvolvimento da indústria bélica, no contexto de Guerra Fria. Esse 

contexto foi identificado por Behring e Boschetti (2009) como a base para a expansão dos 

direitos sociais.  

 Behring e Boschetti (2009, p.86) afirmam que ao keynesianismo agregou-se o pacto 

fordista – “[...] da produção em massa para o consumo em massa e dos acordos coletivos com 

os trabalhadores do setor monopolista em torno dos ganhos de produtividade do trabalho”. O 

modelo de produção fordista foi introduzido por Henry Ford e pautava-se na perspectiva de 

atrelar produção em massa com consumo em massa, como estratégia de sustentação do 

crescimento econômico. Conforme as palavras de Harvey (2008, p. 121): 

O que havia de especial em Ford (e que em última análise distingue o fordismo do 
taylorismo) era sua visão, seu reconhecimento explícito de que produção de massa 
significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, 
uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova 

                                                           
8 John Maynard Keynes “[...] com sua Teoria Geral, de 1936, tinha uma curiosidade intelectual aguçada pelos 
acontecimentos do final dos anos vinte, este economista inglês, vai se afastar da ortodoxia em que foi formado. A 
situação de desemprego generalizado dos fatores de produção - homens, matérias primas e auxiliares, e máquinas 
- no contexto da depressão, indicava que alguns pressupostos clássicos e neoclássicos da economia política não 
explicavam os acontecimentos. Keynes questionou alguns deles, pois via a economia como ciência moral, não 
natural; considerava insuficiente a Lei de Say (Lei dos Mercados), segundo a qual a oferta cria sua própria 
demanda, impossibilitando uma crise geral de superprodução; e, nesse sentido, colocava em questão o conceito de 
equilíbrio econômico, segundo o qual a economia capitalista é auto-regulável” (BEHRING, 2006, p. 8).  
9 “William Henry Beveridge (1879-1963) dirigiu a London School of Economics entre 1919 e 1937. Em 1941 
tornou-se presidente do comitê administrativo interministerial encarregado de um exame geral do sistema 
previdenciário britânico. Daí resultou o Plano Beveridge (1942), que, aplicando as teorias keynesianas de 
redistribuição de renda, serviu de base para a reforma da estrutura da previdência social na Inglaterra e em vários 
outros países,difundindo a perspectiva da seguridade social universalizada que articulava a previdência e a 
assistência social “ (BEHRING, 2006, p. 2). 
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psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, 
modernista e populista (HARVEY, 2008, p.121, grifos do autor). 

 Em 1942, foi publicado na Inglaterra o Plano Beveridge, propugnando uma nova lógica 

para as políticas sociais. Este Plano consubstanciou a construção de um novo paradigma de 

proteção social, estabelecendo os princípios constitutivos do Welfare State10 ou Estado de Bem-

Estar Social, que alcança plenitude no Pós-Segunda Guerra Mundial. 

 O Estado de Bem-Estar Social representou um padrão de proteção social universal e 

público, delineado pelos seguintes princípios: 

1) Responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, por meio de 
um conjunto de ações em três direções: regulação da economia de mercado a fim de manter 
elevado nível de emprego; prestação pública de serviços sociais universais, como educação, 
segurança social, assistência médica e habitação; e um conjunto de serviços pessoais; 2) 
universalidade dos serviços sociais; 3) implantação de ‘uma rede de segurança’ de serviços 
de assistência social (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 94) 

 Identifica-se, portanto, que o sistema beveridgiano se estruturou pelo princípio da 

universalidade. Por conseguinte, Behring e Boschetti (2009, p. 97) elucidam que: “Nesse 

sistema de proteção social, os direitos são universais, destinados a todos os cidadãos 

incondicionalmente [...], e o Estado deve garantir mínimos sociais a todos em condições de 

necessidade” (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 97).  

 No pós-1945, constitui-se o Estado de Bem-Estar Social nos países centrais, que 

representou a expansão das políticas sociais, em meio a um contexto de altas taxas de 

crescimento econômico e desenvolvimento da produção. Houve, portanto, o espraiamento dos 

sistemas de proteção social, pautado nos princípios de regulação do Estado na economia e na 

constituição de amplas políticas sociais. Esse cenário permitiu que nos países capitalistas 

centrais se consolidasse o reconhecimento dos direitos sociais, e a ampliação do acesso aos 

direitos e serviços de educação, saúde, previdência e assistência social (BEHRING E 

BOSCHETTI, 2009).  

                                                           
10 Behring e Boschetti (2009) fazem menção ao autor Esping-Andersen, que distingue três “tipos” de Welfare 
State: o primeiro foi identificado como “liberal”, desenvolveu-se nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, e foi 
demarcado por uma assistencialização aos comprovadamente pobres; benefícios pautados em políticas focalizadas 
e direcionados à população de baixa renda; transferências reduzidas. O segundo ficou conhecido como conservador 
ou corporativista, manifestou-se na Áustria, França, Alemanha e Itália, os direitos estavam vinculados à 
estratificação social; a previdência privada e os benefícios ocupacionais extras desempenham um papel secundário. 
O terceiro foi designado como “social-democrata” e ocorreu nos países do norte da Europa, Suécia, Dinamarca e 
Escandinávia, pautado nos princípios do universalismo e desmercadorização dos direitos sociais, foram estendidos 
às classes médias; serviços e benefícios com qualidade e acesso igualitário (ESPING-ANDERSEN apud 
BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 99-100). 



30 
 

 
 
 

 Ao situar o direito à educação, identifica-se que a concretização e expansão dos sistemas 

educacionais ocorre no século XX, em meio ao cenário dos “Trinta Anos Gloriosos”. No bojo 

da disseminação das políticas sociais, a política educacional assume expressão nos países 

centrais capitalistas que desenvolveram o Estado de Bem-Estar Social. Cabe registrar, por sua 

vez, que os sistemas educacionais historicamente responderam “[...] de modo específico às 

necessidades de valorização do capital, ao mesmo tempo em que se consubstanciam numa 

demanda popular efetiva de acesso ao saber socialmente produzido” (NEVES, 1994, p. 16). 

Dessa forma, é importante ressaltar que o movimento de expansão e desenvolvimento da 

educação esteve articulado ao desenvolvimento das forças produtivas,  ampliação dos canais de 

controle social e participação popular nas decisões institucionais (NEVES, 1994).  

 Vale realizar uma breve retomada do debate sobre a relação trabalho e educação sob o 

jugo do capital, que nos fornece a base para a reflexão da educação na sociedade capitalista. Na 

tônica envolta por esta discussão, reconhece-se que com as mudanças nas relações de produção 

foram impostas novas exigências à formação humana. Tal discussão, por sua vez, nos dá 

subsídios para avançar na problematização, nos tópicos seguintes deste estudo, sobre o projeto 

de educação que é efetivado nos países de capitalismo dependente.11 

  Ressaltamos, primeiramente, a concepção de trabalho em Marx, que considera que o ser 

humano, em sua relação com a natureza, regula, medeia e age sobre a natureza externa, “[...] 

modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo sua própria natureza” 

(MARX e ENGELS, 2013, p. 255). 

  Saviani (2013, p. 11) elucida que “[...] a educação é um fenômeno próprio dos seres 

humanos. Assim sendo, a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da 

natureza humana”. E nesse processo, o trabalho constitui uma categoria central para a 

sociabilidade humana e “essência do homem” (SAVIANI, 2007, p. 154), o qual pressupõe o 

processo de aprendizagem. A partir do trabalho, o homem constituiu-se como ser histórico ao 

se diferenciar dos demais animais, mediante o estabelecimento de uma nova relação com a 

natureza, transformando-a, para produzir sua própria subsistência e, assim, garantir a 

sobrevivência. Distintamente dos demais seres naturais, o homem tem a capacidade teleológica 

de antecipar mentalmente o produto de sua ação 

                                                           
11 Fernandes (2008) ao analisar a particularidade de desenvolvimento do capitalismo na América Latina e no Brasil 
em relação a sua inserção na economia mundial, desenvolveu o conceito de capitalismo dependente que consistia 
em “[...] uma situação específica que só pode ser caracterizada através de uma economia de mercado capitalista 
duplamente polarizada, destituída de autossuficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada” 
(FERNANDES, 2008, p. 36).  
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 Deste modo, o trabalho vai permear o conjunto das relações sociais estabelecidas entre 

os homens, e será tangenciado pelas mudanças societárias (NEVES, 2008). Destacam-se, 

portanto, a partir do pensamento de Marx dois tipos de trabalho: o simples e o complexo. Cabe 

esclarecer que o trabalho simples pode ser compreendido pela sua natureza indiferenciada, 

pautado no dispêndio de força que não requer uma educação especializada. Já o trabalho 

complexo tem uma natureza qualificada e um maior dispêndio de tempo de formação. De 

acordo com as palavras de Marx (1968, p. 51): 

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. O 
trabalho simples médio muda de caráter com os países e estágios de civilização, mas 
é dado numa determinada sociedade. Trabalho complexo ou qualificado vale como 
trabalho simples potenciado ou, antes, multiplicado, de modo que uma quantidade 
dada de trabalho qualificado é igual a uma quantidade maior de trabalho simples 
(MARX, 1968, p.51). 

 Neves (2008) problematiza a relação entre trabalho simples e complexo em meio às 

mudanças no trabalho, nas dimensões de sua base produtiva e organizacional, e as 

transformações no processo de escolarização diante do desenvolvimento capitalista e da 

necessidade de constante aumento da produtividade no processo de trabalho. De acordo com as 

palavras de Neves (2008, p. 23): 

À medida que a produção material e simbólica da existência se racionaliza pelo 
emprego diretamente produtivo da ciência para a reprodução ampliada do capital e à 
medida que o trabalhador coletivo necessita de adaptação aos valores e práticas da 
cultura urbano-industrial que se instaura e se consolida ao longo do século XX, sob a 
lógica da acumulação capitalista, novas exigências passaram a ser apresentadas pelo 
capital para a formação para o trabalho simples e para o trabalho complexo, 
requerendo alterações periódicas no conteúdo e na forma de preparação para o 
trabalho. 

 Neste processo, a escola desde seu surgimento tem por função primordial “[...] a 

formação técnica e a conformação ético-política para o trabalho/vida em sociedade” (NEVES, 

2008, p. 24). No decorrer do século XX, em virtude do acirramento do processo de acumulação 

capitalista, novas exigências são demandadas para a formação para o trabalho. Portanto, em 

meio ao cenário do capitalismo monopolista houve uma progressiva generalização e 

complexificação da organização científica do trabalho (NEVES, 2008).  

 Segundo as palavras da referida autora: 

À medida que a produção material e simbólica da existência se racionaliza pelo 
emprego diretamente produtivo da ciência para a reprodução ampliada do capital e à 
medida que o trabalhador coletivo necessita de adaptação aos valores e práticas da 
cultura urbano-industrial que se instaura e se consolida ao longo do século XX, sob a 
lógica da acumulação capitalista, novas exigências passaram a ser apresentadas pelo 
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capital para a formação para o trabalho simples e para o trabalho complexo, 
requerendo alterações periódicas no conteúdo e na forma de preparação para o 
trabalho (NEVES, 2008, p. 23). 

 Se, nos primórdios do capitalismo, o trabalho simples era eminentemente prático com 

uma natureza de formação através do cotidiano, com a complexificação da organização 

científica no trabalho e a racionalização do processo de trabalho associado à disseminação de 

novos valores e práticas, já na fase monopolista do capitalismo, a escola se torna espaço 

específico para a formação para o trabalho (NEVES, 2008, p. 23-24). Cabe esclarecer, portanto, 

que a formação para o trabalho complexo “[...] tem por finalidade a preparação de especialistas 

que possam aumentar a produtividade do trabalho sob sua direção e, simultaneamente, a 

formação de intelectuais orgânicos da sociabilidade capitalista” (NEVES, 2008, p. 27). 

 Ao fazer referência à disseminação de valores e práticas na sociedade capitalista, sendo 

a escola como um espaço importante nesse processo, vale assinalar as argumentações de 

Gramsci, em sua obra Americanismo e fordismo, na qual este autor traz a reflexão de como a 

organização da produção repercute nas diversas esferas da sociedade e na reprodução da vida 

social, disseminando uma cultura própria a mudanças e transformações técnicas e econômicas, 

demandada pelo modo de produção. Este autor vai afirmar também que “[...] na América, a 

racionalidade determinou a necessidade de elaborar um novo tipo humano, adequado ao novo 

tipo de trabalho e de processo produtivo” (GRAMSCI, 2001, p. 248).  

 Torna-se importante pensar também o movimento dialético do espaço educacional. A 

escola assume o papel fundamental na reprodução do capital e disseminação da ideologia 

dominante, mas também se configura como espaço de luta de classes. Neves (2008), embasada 

na análise gramsciana, enuncia, portanto:    

Ainda que a escola no capitalismo sofra influência preponderante da concepção de 
mundo burguesa e das necessidades da reprodução da força de trabalho, ela, desde os 
seus primórdios, vem se constituindo também em demanda da classe trabalhadora 
para o exercício de tarefas simples e complexas na produção da vida e também para a 
compreensão das relações sociais historicamente constituídas e do seu lugar nessas 
relações. A escola pode ser útil à classe trabalhadora como instrumento de barganha 
por melhores condições de trabalho, como instrumento de alargamento do grau de 
conscientização política e como instrumento da formulação de uma concepção de 
mundo emancipatória das relações sociais vigentes. Mas, para que a educação escolar 
se transforme efetivamente em instrumento de conscientização da classe, ela precisa 
superar a sua sempre crescente subsunção aos imperativos técnicos e ético-políticos 
da mercantilização da vida, privilegiando na sua estruturação curricular a 
omnilateralidade e a politecnia. 

 Cabe destacar aqui o debate de Frigotto (2010) que aponta para o lugar da educação 

como mediadora dos interesses do capital, espaço de natureza contraditória, em que se 

manifestam a luta de classes e manifestação de projetos societários antagônicos.  
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A escola, enquanto instituição cuja especificidade é o desenvolvimento de um saber 
geral – em contraposição ao saber específico, desenvolvido no local de trabalho ou 
em instituições exclusivas para treinamento -, e, enquanto desenvolve condições 
sociais e políticas que articulam os interesses hegemônicos das classes, é então um 
local de luta e disputa (FRIGOTTO, 2010, p. 182-183). 

 Este autor também analisa, com base em um arcabouço teórico gramsciano, que o 

processo de alargamento do acesso à escola no capitalismo monopolista – período de avanço e 

desenvolvimento das forças produtivas - deve ser compreendido a partir da luta da classe 

trabalhadora pelo direito à escola.  

A ampliação do acesso à escola e o prolongamento da própria escolaridade 
representam, ao mesmo tempo, uma forma econômica e política de gerir as 
necessidades do capital e uma resposta à pressão da classe trabalhadora por mais 
escolaridade, carrega consigo a tendência à elevação dos patamares escolares muito 
além do que é conveniente (economicamente e politicamente) para a funcionalidade 
do modo de produção capitalista. Esta é uma tensão permanente, cuja origem se 
localiza no caráter contraditório e antagônico das relações sociais desse modo de 
produção (FRIGOTTO, 2010, p. 185).  

 Este processo de alargamento dos canais de acesso ao ensino consolidado em meio ao 

capitalismo monopolista, esteve acompanhado por uma dinâmica de desqualificação da escola 

frequentada pela classe trabalhadora. Ela se manifesta no aligeiramento do trabalho escolar e 

na seletividade dentro da própria escola, dificultando o acesso aos níveis mais elevados de 

ensino (FRIGOTTO, 2010). Este autor argumenta que a burguesia preserva as suas escolas de 

“excelência”, nos diversos níveis, dentre eles o ensino superior, destinado a uma minoria da 

população proveniente das classes abastadas, que será preparada para exercer funções 

dirigentes, atreladas à gerência e manutenção dos negócios do capital. 

Concretamente, a questão da desqualificação da escola é, antes de tudo, uma 
desqualificação para a escola frequentada pela classe trabalhadora, muito embora, 
possa sê-lo para a burguesia. Qual o interesse da classe burguesa por um ensino e uma 
educação nivelados pela qualidade, para a classe trabalhadora? Tal perspectiva 
demandaria uma vontade política cuja direção fosse a superação das relações sociais 
de produção que geram a desigualdade (FRIGOTTO, 2010, p. 186). 

 Neste fragmento supracitado, o autor enuncia elementos importantes de reflexão sobre 

os caminhos da educação, em especial para avançarmos nas problematizações sobre o ensino 

superior, ao captar o lugar da formação para o trabalho complexo destinados aos países de 

capitalismo dependente. 

 Ao ingressar nas considerações sobre o ensino superior, vale registrar que o surgimento 

das primeiras universidades não é algo recente, tendo em vista que remonta do período da Idade 

Média (LAMPERT,1997).  Todavia, nota-se que durante o momento de vigência do capitalismo 

monopolista, houve um processo de redimensionamento do ensino superior, adequado às 
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exigências da esfera produtiva. Nesse processo, as empresas passam a investir nas 

universidades, através dos centros de pesquisa aplicada e a criação das universidades 

corporativas (PEREIRA, 2007). 

 Cabe aqui, portanto, considerar que o processo de desenvolvimento do ensino superior 

não se deu da mesma forma nos países capitalistas centrais e dependentes. Neves (2008), ao 

argumentar sobre a formação para o trabalho complexo nas particularidades dos países 

imperialistas e de capitalismo dependente, vai realizar a seguinte afirmação: 

O grau de generalização da formação para o trabalho complexo em cada formação 
social concreta depende, em grande parte, do lugar ocupado por essa sociedade na 
divisão internacional do trabalho. Nas formações sociais imperialistas, a pirâmide 
educacional é muito mais aberta em seu ápice do que nas formações sociais 
capitalistas dependentes. Entretanto, o nível de consciência política e de organização 
alcançado pela classe trabalhadora nas diferentes formações sociais constitui 
importante determinação de alargamento do acesso ao nível superior de ensino 
(NEVES, 2008, p. 27). 

 De acordo com Pereira (2008), nos países capitalistas dependentes o papel da educação 

esteve vinculado à ideologia desenvolvimentista que penetra nestes países no contexto de 

Guerra Fria, seguindo as orientações dos organismos internacionais. Tal ideologia propugnava 

a concepção de desenvolvimento gradativo, isto é, os países periféricos passariam do estágio 

de subdesenvolvido para desenvolvido, e a educação se consubstanciava como mecanismo 

fundamental nesta passagem.  

 Com a promessa de superação do subdesenvolvimento e com apoio dos interesses das 

burguesias locais, os países capitalistas dependentes passam a seguir a agenda econômica e 

política produzida pelos países capitalistas centrais (LIMA, 2005).  

 Cardoso (2013) reitera a importância, neste processo, das parcerias com as burguesias 

locais, as quais foram imprescindíveis para a consolidação da ideologia do desenvolvimento 

nos países de capitalismo dependente: 

O Estado-nação é um operador importante para o sistema, mas essenciais são as 
relações entre as classes, além dos estratos e dos agrupamentos sociais mais 
conjunturais. A grande burguesia transnacional comanda o processo de acumulação 
em escala mundial, mas não prescinde dos setores locais – setores econômicos, sociais 
e políticos – e os torna seus parceiros (parceiros menores e subordinados, mas 
parceiros) (CARDOSO, 2013, p. 209). 

 De 1968 em diante, com a gestão de Robert McNamara,12 ocorrem mudanças 

substantivas na política externa dos Estados Unidos (EUA), em virtude do contexto geopolítico 

                                                           
12 Robert Strange McNamara (1916-2009), empresário e político norte-americano. Assumiu a presidência do 
Banco Mundial,  marcando “ [...] profundamente a história da instituição. Antes de ocupar o cargo, McNamara 
havia estudado e lecionado na Harvard Business School, presidido a Ford Motor Company e integrado o conselho 
consultivo da Fundação Ford. Indicado para o cargo de Secretário de Defesa dos Estados Unidos por Kennedy em 
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do período.13 Nesse momento, o debate da pobreza assume a pauta de debates do Banco 

Mundial (BM), e a educação torna-se alvo de atuação sistemática. O BM será responsável pelo 

estabelecimento dos eixos que balizarão as políticas educacionais nos países da periferia 

(LIMA, 2005).  

 Concretiza-se, assim, um processo de reconfiguração das políticas educacionais dos 

países da periferia do capitalismo orientado pelos países centrais, acirrando o processo de 

dependência e dominação. A concepção de educação foi atrelada ao “alívio” da pobreza. Estas 

reconfigurações tinham como objetivo adequar a educação ao processo de acumulação (LIMA, 

2005). Só é possível entender esse processo, portanto, se considerarmos a intensificação do 

contexto de Guerra Fria, que nos remete à relação entre o papel da educação e as doutrinas de 

segurança nacional nos países capitalistas dependentes, com a propagação ideológica 

anticomunista (PEREIRA, 2007). 

 O itinerário teórico desenvolvido neste tópico apresentou um panorama sobre o processo 

histórico de constituição dos direitos sociais, consubstanciado na formulação das políticas 

sociais no capitalismo monopolista. Em seguida, situamos as particularidades do direito à 

educação, mediante o resgate histórico de seu desenvolvimento no século XX, envolvido pelo 

movimento contraditório das lutas de classes e às exigências produtivas de um maior nível 

educacional. Esta discussão, forneceu-nos subsídios para a compreensão do direcionamento das 

políticas educacionais nos países de capitalismo dependente, em que foi reservado à educação 

um papel primordial na disseminação da ideologia do desenvolvimento. 

 No tópico seguinte abordaremos o processo de crise do capital instaurado no pós-1970. 

O referido período foi demarcado pelo esgotamento do crescimento econômico, instaurando-se 

profundas mudanças tanto na esfera produtiva quanto nos caminhos tomados pela política de 

educação.  

                                                           
1961 e mantido por Johnson, teve um papel de destaque na atuação dos EUA na guerra do Vietnã” (PEREIRA, 
2010, p. 260). 
13 Hobsbawn (1995) contextualiza que o Pós Segunda Guerra Mundial, projetou uma forte tensão no cenário 
geopolítico mundial, com o confronto pela hegemonia mundial entre duas superpotências Estados Unidos (“mundo 
capitalista” e União Soviética (“mundo socialista”), deflagrando-se a Guerra Fria Em um clima de incertezas 
ideológicas e influências de acontecimentos como Revolução Cubana e Guerra do Vietnã, fizeram da década de 
1960, especialmente  o ano de 1968, um cenário marcado por manifestações de contestação social, conhecido 
como movimento de contracultura.  
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1.2 CRISE MUNDIAL DO CAPITALISMO NO PÓS-1970, REAÇÃO BURGUESA E A 

CONTRARREFORMA DO ENSINO SUPERIOR NOS PAÍSES CAPITALISTAS 

DEPENDENTES 

 O período conhecido como a “Era de Ouro” (HOBSBAWN, 1995, p.14), com altas taxas 

de crescimento para o capitalismo, entra em declínio com a crise mundial do capitalismo que 

se adensa no pós-1970, consubstanciada numa longa e profunda recessão com a queda nas taxas 

de crescimento da economia e aumento das taxas inflacionárias. Tal crise acontece inicialmente 

nos países centrais, alastrando-se paulatinamente para os países periféricos. 

  Behring e Boschetti (2009) vão apresentar, embasadas pela concepção de Mandel,14 

que se iniciava uma “onda longa depressiva” no ciclo do capitalismo, com o declínio da “onda 

longa expansiva”. Este autor, ao buscar compreender as fases históricas do capitalismo, 

embasou-se na teoria marxista para desenvolver a análise sobre os ciclos de expansão e 

estagnação do capitalismo. Sendo assim, considerou a teoria das ondas longas do 

desenvolvimento capitalista como produto histórico, a partir das tendências do capitalismo de 

oscilar entre momentos de ascensão e de recessão e queda das taxas inflacionárias. 

 Sendo assim,  

Ele parte do princípio dialético fundamental da crítica marxiana da economia política 
de que não existe produção sem perturbações, ou melhor, não se configuram 
tendências de equilíbrio no capitalismo. A perseguição dos superlucros é sempre a 
busca pelo diferencial de produtividade do trabalho e, como consequência, a fuga a 
qualquer nivelamento da taxa de lucros. Assim, é inerente ao mundo do capital seu 
desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, um vínculo estrutural entre 
desenvolvimento e subdesenvolvimento. A combinação variada das possibilidades de 
extração de superlucros [...] é a base para os movimentos de aceleração e 
desaceleração sucessivos no capitalismo: as ondas longas (BEHRING e 
BOSCHETTI, 2009, p. 113). 

 Portanto, a lógica de funcionamento da ordem burguesa, pautada no princípio da 

acumulação, é demarcada pelo desenvolvimento desigual e combinado,15 associada a períodos 

                                                           
14 Ernest Mandel foi uma marxista belga que desenvolveu a periodização da história do capitalismo com o intuito 
de compreender a crise desencadeada a partir da década de 1960 (BEHRING, 2006). De acordo com esta mesma 
autora, “Mandel (1982) identifica um período concorrencial (a partir de 1848), marcado pela revolução do vapor; 
o imperialismo clássico (final do século XIX até os anos 30), que se distingue pelo processo de monopolização do 
capital; e o capitalismo tardio (ou maduro), período que vai do final da Segunda Guerra até os dias de hoje, que 
tem como característica central a automação (terceira revolução tecnológica) e o encurtamento do tempo de rotação 
do capital fixo (meios de produção), bem como a intervenção estatal, no sentido de controlar a insegurança que a 
aceleração de conjunto dos ciclos do capital tende a promover, em função da questão da rotação do capital” 
(BEHRING, 2006, p. 17). 
15 A teoria do desenvolvimento desigual e combinado, construída por Trotsky, foi fundamental para o 
entendimento do processo de imperialismo e da dominação do capital na formação social dos países. Sendo assim, 
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de crise e de expansão. Deste modo, a recessão instaurada a partir dos anos 1974 e 1975 

desconstruiu a concepção de que as crises do capital estariam controladas pela intervenção 

keynesiana (BEHRING e BOSCHETTI, 2009). 

 Diante destes apontamentos, torna-se importante perceber que a história do sistema 

capitalista foi demarcada por constantes crises econômicas – umas passageiras e superficiais, 

outras mais prolongadas. Em meio a essas crises, a classe dominante busca encontrar medidas 

de prevenção e intervenção, com vistas à retomada das taxas de lucros e da manutenção de sua 

supremacia político-cultural (CASTELO, 2011). 

 De acordo com Harvey (2008), este período de recessão foi exacerbado durante o 

momento conhecido como “choque do petróleo”,16 em meio aos conflitos políticos deflagrados 

no Oriente Médio e aumento dos preços instituídos pela Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP). Instaurando, nas décadas de 1970 e 1980, um processo de reestruturação 

econômica e transformações sociais e políticas. Assim, o período de recessão instaurado no 

início dos anos de 1970 consistiu numa crise do padrão de acumulação capitalista, pautada na 

superprodução, com a eclosão da queda da demanda global e a erosão da taxa média de lucros, 

causados em virtude de fatores como: 

O agravamento do problema do desemprego (não nas proporções atuais) pela 
introdução de técnicas capital-intensivas e poupadoras de mão-de-obra, a alta dos 
preços de matérias-primas importantes, a queda do volume do comércio mundial, e 
um poder de barganha razoável dos trabalhadores empregados, advindo do ainda 
presente pleno emprego no capitalismo central (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 
113). 

 O capital manifestou uma contundente reação à crise instaurada. Sendo assim, a década 

de 1980 foi demarcada por uma restauração no mundo da produção e do trabalho com os ajustes 

neoliberais, reestruturação produtiva e o processo de mundialização do capital, trazendo 

repercussões na participação dos Estados nacionais na implementação das políticas sociais e na 

desestruturação dos direitos até então conquistados (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 124).  

                                                           
esta teoria foi formulada com o intuito de compreender as contradições econômicas e sociais do desenvolvimento 
dependente nos países de capitalismo dependente. “Contrariamente a Lênin que examinava o desenvolvimento do 
capitalismo na Rússia sobretudo a partir das contradições internas da agricultura, Trotsky o aborda sob o ângulo 
da inserção da economia russa no sistema capitalista. A formação social russa era tomada como um subconjunto 
periférico do capitalismo mundial, que formava, de forma determinante, sua estrutura econômica e social” 
(LOWY, 1995, p.74). O desenvolvimento desigual representava os diferentes estágios de desenvolvimento dos 
países. Já o termo “combinado” indicava que as relações entre as economias apresentavam funções internacionais 
específicas que integram o sistema como um todo (DEMIER, 2007).    
16 Cabe esclarecer que a crise do petróleo foi uma das expressões do panorama de crise do padrão de acumulação 
capitalista no pós-1970 (BEHRING e BOSCHETTI, 2009). 
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 Anderson (1995), ao desenvolver um “balanço do neoliberalismo”, aponta que o 

neoliberalismo emerge após a II Guerra Mundial, na Europa e América do Norte, consistindo 

numa reação teórica e política, proposta pelos intelectuais Hayek e Friedman. Estes teóricos 

desenvolveram fortes críticas ao keynesianismo e ao Estado de Bem-Estar social. Somente a 

partir da crise de 1969-1973 que estes teóricos assumem expressividade. 

As raízes da crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no 
poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento 
operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões 
reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado 
aumentasse cada vez mais os gastos sociais (ANDERSON,1995, p.2). 

 Cabe salientar que os primeiros países a adotarem as receitas neoliberais foram a 

Inglaterra com Thatcher e os Estados Unidos com Reagan. Posteriormente, os países social-

democratas também aderiram ao neoliberalismo, mediante pressões internas (elite local) e 

externa (organismos internacionais). Conforme Anderson (1995, p. 03): 

Na Inglaterra, foi eleito o governo Thatcher, o primeiro regime de um país de 
capitalismo avançado publicamente empenhado em pôr em prática o programa 
neoliberal. Um ano depois, em 1980, Reagan chegou à presidência dos Estados 
Unidos. Em 1982, Kohl derrotou o regime social liberal de Helmut Schmidt, na 
Alemanha. Em 1983, a Dinamarca, Estado modelo do bem-estar escandinavo, caiu 
sob o controle de uma coalizão clara de direita, o governo de Schluter. Em seguida, 
quase todos os países do norte da Europa ocidental, com exceção da Suécia e da 
Áustria, também viraram à direita. 

 Na década de 1980, o ideário neoliberal ganha hegemonia nos países de capitalismo 

central, demarcado pelo processo de privatização, contenção dos gastos sociais, 

desregulamentação e liberalização das economias (BEHRING e BOSCHETTI, 2009).  

O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de 
romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em 
todos  os  gastos  sociais e  nas  intervenções  econômicas.  A estabilidade 
monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. Para isso seria 
necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, 
e a restauração da taxa "natural" de desemprego, ou seja, a criação de  um exército 
de  reserva de trabalho para quebrar os  sindicatos.  Ademais, reformas fiscais eram 
imprescindíveis, para incentivar os agentes econômicos (ANDERSON, 1995, p. 02) 

 Os neoliberais defendiam a existência da máxima ação do Estado atendendo aos 

interesses do capital, com a privatização do patrimônio público e a desregulamentação da 

economia. Em contrapartida, reforçaram a desigualdade e sustentavam uma intervenção 

mínima do Estado na provisão social, com a proposta de focalização e seletividade das políticas 

sociais. Cabe assinalar que o neoliberalismo não foi capaz de superar a crise do capitalismo, à 
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medida que não alterou os altos índices de recessão e o baixo crescimento econômico 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 127).  

 O projeto neoliberal esteve acompanhado também pelo processo de reestruturação 

produtiva, que engendrou profundas modificações17 tanto no âmbito da produção como do 

trabalho, com a introdução de inovações tecnológicas e organizacionais. Consubstanciou-se um 

contexto de grande salto tecnológico, com a automação, robótica e microeletrônica, espraiando-

se pelo universo fabril, e transformando as relações de produção e trabalho (ANTUNES, 2006, 

p.23).  Este processo foi deflagrado na transição do modelo de produção taylorista/fordista, que 

consistia num padrão rígido de produção em massa, para o modelo de produção toyotista ou 

regime de acumulação flexível (HARVEY, 1992). 

 Em linhas gerais a acumulação flexível demarca: 

[...] um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos 
processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A 
acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento 
desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, 
um vasto movimento no emprego no chamado ‘setor de serviços’, bem como 
conjuntos industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas 
[...] (Harvey, 1992, 140). 

 Instaura-se, assim, uma corrida tecnológica para desenvolvimento da produtividade e 

retomada das taxas de crescimento, a partir da intensificação do processo de exploração da força 

de trabalho. Este processo foi acompanhado pela flexibilização dos direitos trabalhistas, cujos 

impactos se expressaram no desemprego crônico e estrutural,18 e fortes consequências para as 

condições de vida dos trabalhadores, bem como o processo de desmobilização e fragilização da 

organização da classe trabalhadora (BEHRING e BOSCHETTI, 2009).  

                                                           
17 Deflagrou-se um processo de desconcentração industrial, novos padrões de gestão do trabalho, dentre os quais 
encontram-se os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), “gestão participativa”, a busca pela “Qualidade Total” 
(ANTUNES, 2006, p. 24). 
18 Conforme Mészáros (2011), o desemprego é considerado crônico, pois assume proporção mundial, envolto pelas 
contradições e antagonismos do capitalismo, é comparado pelo referido autor como a mais grave doença social. 
Para este autor, o “[...] aumento do desemprego crônico nos países capitalistas mais avançados representa um 
perigo sério para a totalidade do sistema” (MÉSZÁROS, 2011, p. 341). 
O desemprego estrutural “[...] origina-se em mudanças na tecnologia de produção – aumento da mecanização e 
automação – ou nos padrões de demanda dos consumidores, o que faz com que algumas indústrias e profissões 
tornem-se obsoletas, provocando o surgimento de novas: nas duas situações, um número expressivo de 
trabalhadores fica desempregado a curto prazo, enquanto uma minoria é valorizada pela sua mão-de-obra” 
(SANDRONI, 1999, p. 168). 
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 Destacamos também, o processo de mundialização do capital acirrado nesta conjuntura 

com a financeirização do capital, como uma das reações do capital à crise. A expressão 

“mundialização do capital” foi utilizada por Chesnais (1997) para designar o processo de 

internacionalização dos sistemas financeiros, concretizando o novo padrão de acumulação do 

capital. Em sua análise sobre o processo de mundialização do capital, ao resgatar a historicidade 

deste processo, este autor demonstra as contradições inerentes ao sistema capitalista.   

 Conforme o referido autor, a terminologia “mundialização do capital” fornece 

embasamento para a compreensão do “[...] quadro político e institucional que permitiu a 

emersão, sob égide dos EUA, de um modo de funcionamento específico do capitalismo, 

predominantemente financeiro e rentista, situado no quadro de prolongamento direto do estágio 

do imperialismo” (CHESNAIS, 1997, p. 46). 

 Nesse momento, o capital financeiro passa a dominar o processo de acumulação, 

comandada pelos grandes grupos industriais transnacionais, articulados ao mundo das finanças. 

De acordo com Chesnais (2001, p.10): “Os fundamentos da mundialização atual são tanto 

políticos como econômicos. É apenas na vulgata neoliberal que o Estado é ‘exterior’ ao 

‘mercado’”. 

 Cabe ressaltar que o processo de mundialização do capital acirrou a hierarquização e a 

polarização entre os países, bem como as relações políticas de dominação e dependência entre 

as nações em relação à economia mundial. De acordo com as palavras de Chesnais (2001, p. 

14): 

A mundialização do capital não apaga a existência dos Estados nacionais, nem as 
relações políticas de dominação e de dependência entre estes. Ela acentuou, ao 
contrário, os fatores de hierarquização entre países. O abismo que separa os países 
que pertencem aos pólos da “Tríade” (América do Norte, Europa, Japão), ou que lhes 
são associados, daqueles que sofrem a dominação do capital financeiro sem retorno, 
e pior ainda, daqueles a quem não interessa mais de jeito nenhum o capital, 
desenvolveu-se continuamente há vinte anos.  

 Portanto, compreende-se que os processos de consolidação e espraiamento da 

mundialização do capital nos países não se deram de forma descolada dos Estados-nacionais, 

os quais desempenharam um papel importante na implementação de medidas para que tais 

processos ocorressem. Assim, a mundialização do capital passa a incidir nas diversas esferas 

da vida social, bem como na economia, política e Estado. 

 Isto posto, é em meio ao cenário de crise e reação burguesa à crise do padrão de 

acumulação capitalista que, ao adentrar na realidade dos países capitalistas dependentes, 

observa-se que a ideologia neoliberal assume expressividade a partir de 1980 como resposta à 
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crise do capital, instaurando contrarreformas19 políticas e econômicas, orientadas e monitoradas 

pelos organismos internacionais. Tal cenário foi demarcado pelo endividamento externo dos 

países capitalistas dependentes (acompanhado pela redução dos gastos sociais orientada pelos 

organismos internacionais e como estratégia de renegociação da dívida), pelo esgotamento da 

ideologia desenvolvimentista e a permanência da histórica inserção subordinada dos países 

capitalistas dependentes na economia mundial (LIMA, 2005). 

 De acordo com Pereira (2007, p. 78), a reação burguesa à crise mundial foi muito 

impactante para a realidade dos países da América Latina, fragilizando os direitos conquistados, 

além do acirramento da desigualdade social e da pobreza estrutural. Assim, a lógica neoliberal, 

sustentada pelos Estados nacionais, empreendeu nos países capitalistas dependentes uma 

fragilização e mesmo supressão dos direitos civis, políticos e sociais, em contextos ditatoriais 

e a progressiva mercantilização das diversas esferas da vida social. Sendo assim, nessa 

conjuntura de contrarreformas neoliberais, associada ao processo de reordenamento do papel 

dos Estados Nacionais, reestruturação produtiva e mundialização do capital, encontram-se as 

contrarreformas empreendidas na educação no contexto dos países capitalistas dependentes e a 

conformação de um padrão dependente de educação, conforme veremos nos parágrafos que se 

seguem. 

 Neste quadro demarcado pelo desmonte dos direitos sociais, civis e políticos, a política 

de educação e, particularmente o ensino superior passou por profundas modificações no 

contexto do século XX e XXI (LIMA, 2005). 

 Organismos multilaterais como o BM, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização Mundial de Comércio (OMC) e a 

Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm direcionado as 

políticas educacionais nos países capitalistas dependentes com o intuito de atender às exigências 

do capital e dar respostas à crise mundial. Sendo assim, a educação se torna um campo 

promissor e lucrativo a ser explorado pelo capital (LIMA, 2005). 

 Durante os anos de 1980, o BM realizou diversas exigências aos países de capitalismo 

dependente para liberação de empréstimos, dentre as quais podemos destacar as 

contrarreformas educacionais. Neste momento, privilegiou-se o ensino voltado à formação para 

o mercado de trabalho, defendendo o ensino fundamental (instrumento para conformação 

                                                           
19 Referendamos neste estudo a perspectiva defendida por Behring (2008) que na década de 1990, sob égide do 
neoliberalismo, o país vivenciou um processo de contrarreforma do Estado, com a profunda regressão das políticas 
sociais. Cabe explicitar que discutiremos com maior profundidade tal conceito no segundo capítulo deste trabalho. 
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ideológica de um trabalhador adequado às novas exigências do mercado de trabalho), 

investindo na privatização do ensino secundário e reforçando o discurso do ensino superior 

como espaço para as classes privilegiadas (PEREIRA, 2007). 

 Já nos anos 1990, reforça-se “[...] o discurso apologético da educação como principal 

forma dos países pobres alcançaram o patamar da globalização” (PEREIRA, 2007, p. 83). De 

acordo com esta mesma autora, o Banco Mundial passou a defender a ideia de educação básica 

como prioridade, “[...] porque prevê a equidade e tem um retorno social mais rápido – como a 

queda na taxa de natalidade e a melhoria nos índices de saúde da população, o que diminui os 

gastos estatais” (PEREIRA, 2007, p. 83).  

 De acordo com Leher (1999), foi extremamente significativa a influência do Banco 

Mundial (BM) sobre as políticas educacionais no Brasil dos anos 1990, ao implementar 

condicionalidades para as políticas sociais a serem adotadas pelos países que adquiriam 

empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (LEHER, 1999). 

Cabe esclarecer que as condicionalidades estabelecidas pelo Banco Mundial, consistiam em 

atrelar o financiamento de projetos e programas sociais a exigências de ajustes 

macroeconômicos. 

 Nesse sentido, tais organismos indicavam aos países capitalistas dependentes o 

investimento no ensino fundamental como meio para “alívio” da pobreza. Por outro lado, nos 

países centrais capitalistas se privilegiava o ensino superior e o desenvolvimento da pesquisa. 

Acirrava-se, assim, a polarização educacional entre os países, e a dependência dos países 

capitalistas dependentes, com a importação de “pacotes tecnológicos” dos países capitalistas 

centrais - grandes centros financeiros e tecnológicos (PEREIRA, 2007).  

 Ugá (2004) analisa a centralidade do conceito de “pobreza” desde a década de 1990, 

citada nos relatórios dos organismos internacionais e também nos documentos de formulação e 

avaliação de políticas públicas. Segundo a referida autora a utilização 

[...] do conceito de pobreza refere-se a um marco teórico definido – proposto pelo 
neoliberalismo -, que, ao priorizar os pobres como alvo de suas políticas, implica o 
deslocamento da política social da noção universalizada de direito e, em última 
instância, sugere a supressão da ideia e da realidade da cidadania social (UGÁ, 2004, 
p. 55). 

 Neste momento, o “alívio da pobreza” foi associado a uma condição transitória, 

vivenciada por alguns indivíduos ou grupos sociais menos capacitados, demandando ações 

focalizadas. Sob este viés reducionista e destituído de historicidade, a pobreza não foi 
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compreendida como uma condição permanente que demandasse políticas de assistência social 

de longo prazo. Lima (2005, p.81) alerta que: 

[...] a política destes organismos internacionais cria uma aparência de enfrentamento 
da pobreza. Entretanto, esse enfrentamento não significa a superação, mas o “alívio 
da pobreza” com um caráter meramente instrumental e, objetivando, de fato, a 
legitimidade e a segurança que garantam a reprodução global do capital. 

 Conforme Ugá (2004, p.60), a construção de “pobreza” parte do seguinte conceito 

sociológico de entendimento: “O pobre é o indivíduo considerado incapaz que não consegue – 

ou não garante – o seu emprego e nem mesmo a sua subsistência”. Deste modo, difunde-se a 

associação da pobreza com o fracasso individual.  

 Corrobora-se, assim, um culto ao individualismo e o reforço à lógica meritocrática. De 

acordo com Lima (2005): “[...] a pobreza e o desemprego aparecem como infortúnios ou 

consequências da incapacidade individual. Cada indivíduo conseguirá acesso a bens e serviços 

conforme suas habilidades, competências e capacidades”. Nesse sentido, reforça-se a ideia de 

estímulo às capacidades enquanto estratégia para o “alívio da pobreza”.  

 Cabe retomar que a educação nos países capitalistas dependentes foi apresentada pelos 

organismos internacionais, ainda nas décadas de 1950 e 1960, mediante a ideologia 

desenvolvimentista, como uma “promessa” de passagem do subdesenvolvimento para o 

desenvolvimento. Esta perspectiva finca raízes nos fundamentos teóricos da Teoria do Capital 

Humano,20 incentivando o investimento, por parte dos países capitalistas dependentes, em 

“capital humano”, o que supostamente levaria ao patamar de desenvolvimento dos países 

capitalistas centrais (PEREIRA, 2007). Frigotto (2010, p. 153) afirma que: 

[...] a teoria do capital humano, enquanto um determinado processo e forma de 
conhecimento da realidade, não é algo que nasce por acaso. A produção desta teoria 
e seu corpo de ideias guarda uma ligação estreita com as relações sociais de produção. 
Trata-se de um tipo de conhecimento que carrega a marca e a ótica burguesas. 

 Com base na Teoria do Capital Humano, a educação foi concebida como produtora e 

potencializadora de capacidade para o trabalho, reforçando o individualismo e a meritocracia. 

Tal teoria atrela a educação ao desenvolvimento econômico, sendo sua fundamentação 

desvinculada da análise das relações entre as classes (FRIGOTTO, 2010).  

 De base de seus fundamentos, cabe pontuar que a Teoria do Capital Humano, desde a 

sua criação permaneceu ao longo da história do capitalismo. Em meio ao cenário de crise 

                                                           
20 A Teoria do Capital Humano teve como pioneiro em sua divulgação o professor Theodore W. Schultz, do 
Departamento de economia da Universidade de Chicago à época. Seu surgimento se deu em meados de 1950, nos 
Estados Unidos e na década de 1960, na Inglaterra (FRIGOTTO, 2010).  
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mundial do capital, iniciado nos anos de 1970, esta teoria foi ressignificada, através de um 

processo de rejuvenescimento (FRIGOTTO, 2000), adequando-se à ofensiva e reestruturação 

do capital. Cabe destacar que os organismos internacionais tiveram um papel fundamental neste 

processo de rejuvenescimento da Teoria do Capital Humano, direcionando também suas 

orientações da agenda neoliberal para a educação dos países de capitalismo dependente, durante 

a década de 1990. 

 Neste quadro, analisamos que sob as orientações da ideologia neoliberal, o BM 

desconstrói a concepção de política social como acesso a um direito universal, reforçando a 

constituição de políticas compensatórias e focalizadas nos mais pobres, bem como a 

transmutação dos direitos sociais em serviços mercantis para aqueles considerados como de 

“sucesso” no mercado. Deflagrou-se, portanto, um aprofundamento da mercantilização dos 

vários serviços sociais, em particular da educação, que passa a ser orientada pela lógica da 

lucratividade e de interesses mercadológicos tanto do capital nacional como internacional. 

 As contrarreformas educacionais fortemente indicadas pelos organismos multilaterais 

reafirmam a pauta de ajustes estruturais empreendidas no cenário neoliberal. Nesse contexto de 

crise no padrão de acumulação capitalista, o ensino superior torna-se campo estratégico para a 

valorização do capital, em especial na realidade dos países de capitalismo dependente 

(PEREIRA, 2007), em que se desenvolve um padrão dependente de educação, que pode ser 

compreendido, com base na obra de Fernandes (1975b). Assim, a formação do ensino superior 

no Brasil e demais países da América Latina se expressou na transplantação de conhecimentos 

produzidos pelos países capitalistas centrais. Fernandes (1975b, p. 84) realiza uma análise 

importante sobre o que denomina de “colonialismo educacional”: 

[...] manifestação de um colonialismo educacional, como um dos meios internos pelos 
quais se estrutura, diferencia e reorganiza a situação de dependência cultural em face 
dos núcleos hegemônicos externos. Essa conexão, tipicamente passiva e 
nacionalmente negativa, decorre da própria função cultural da escola superior, que 
servia como centro de assimilação e de difusão de técnicas e de conhecimentos, 
inventados nas chamadas nações centrais da civilização ocidental moderna 
(FERNANDES, 1975b, p. 84). 

 Sendo assim, Fernandes (1975b)  analisa o processo de constituição do ensino superior 

nos países de capitalismo dependente, a partir em especial da análise da realidade brasileira, 

pautada na captação das especificidades de integração destes países na economia mundial e nas 
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suas relações entre classes. Nesse processo, identifica-se uma relação de dependência que no 

ensino superior vai se deflagrar num processo pelo autor como heteronomia21 cultural:  

[...] a dependência (ou heteronomia) nunca é só econômica: ela é, simultaneamente, 
social e cultural. Sob esse aspecto, a escola superior, estrutural e dinamicamente 
vinculada à organização econômica, social e política de uma sociedade dependente, 
concorrida para estabelecer e para expandir os nexos de dependência ao nível da 
educação e da cultura (FERNANDES, 1975b, p. 84). 

 Cabe ressaltar, portanto, que o ensino superior nos países de capitalismo dependente 

emerge e se adapta no bojo das exigências do capital, determinada pela inserção dos países 

capitalistas dependentes na economia mundial, demarcada pelo binômio imperialismo-

dependência (LIMA, 2005). De acordo com esta mesma autora:  

 O padrão dependente de educação superior será mantido e, inclusive, aprofundado na 
atual configuração do capitalismo, na medida em que permanece como tarefa central 
da educação superior, nos países periféricos, a transmissão e adaptação de 
conhecimentos produzidos nos países centrais (LIMA, 2005, p. 307). 

 Com base nesses apontamentos e ao adentrar na reflexão atual sobre a realidade da 

universidade pública na particularidade dos países capitalistas dependentes, cabe destacar a 

reportagem22 realizada com Boaventura de Sousa Santos.23 Em entrevista, o autor sinalizou que 

o momento presente, demarca muitos “perigos” à universidade pública. Sendo assim, relata que 

“[...] estamos passando um ciclo global conservador e reacionário, controlado 

pelo neoliberalismo, que não é senão o domínio total do capital financeiro” (SANTOS, 2018).  

 De acordo com o referido entrevistado, a ideologia neoliberal tem por intuito a 

construção de um “capitalismo universitário”, trazendo a concepção da universidade como 

mercadoria, pautada na lógica de empresa. Vale assinalar, portanto, que este movimento de 

mercantilização do ensino superior, impulsionado pelo ideário neoliberal, reafirma-se como um 

movimento mais amplo de estratégias de capital, pela busca de novos mercados e espaços de 

exploração. Logo, tem sido cada vez mais latente a atuação dos organismos internacionais na 

efetivação da mercantilização do ensino superior nos países capitalistas dependentes. Santos 

                                                           
21 Oliveira (2003, p. 98) ressalta: “Em entrevista a José Luís Silva (Florestan ataca o consenso. Folha de S. São 
Paulo, 28/08/1995). Florestan explica que o conceito de ‘heteronomia’, uma inspiração weberiana, pode ser usado 
como sinônimo de ‘dependência’ para fins didáticos, apesar de ter um sentido mais obtuso, ao se referir à condição 
aguda de submissão de um determinado grupo a outro. Com referência ao antônimo ‘autonomia’, pode-se dizer 
que, em qualquer relação social, há uma situação de dependência, mas que, em alguns casos, numa situação 
heteronômica, esta dependência toma um sentido que contraria, em hipótese, uma relação contratual entre iguais”. 
22 Reportagem publicada em 15 de junho de 2018, com tradução do Centro de Promoção de Agentes de 
Transformação (CEPAT). 
23 Boaventura Souza Santos é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Cabe salientar 
que mesmo que tenhamos algumas diferenças de caminho teórico com este autor, o qual é crítico, mas não 
marxista, não podemos deixar de ressaltar suas contribuições para o debate proposto neste estudo. 
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(2018, on-line), por sua vez, vai apontar três razões que fazem da universidade um alvo do 

neoliberalismo:  

A produção de conhecimento independente e crítico pela universidade, que traz 
questionamentos à ausência de alternativas que o capitalismo tenta produzir em nossas 
cabeças. 
O pensamento neoliberal busca um presente eterno, quer evitar toda tensão entre 
passado, presente e futuro. E a universidade sempre foi, com todas as limitações, a 
possibilidade de criticar o presente em relação ao passado e com vistas a um futuro 
diferente  
A universidade ajudou a criar projetos nacionais (obviamente, excludentes dos 
povos originários) e o neoliberalismo não quer projetos nacionais. Por sua vez, a 
universidade sempre foi internacionalmente solidária, com base na ideia de um bem 
comum. Mas, o capitalismo universitário quer outro tipo de internacionalismo: a 
franquia, que as universidades possam comprar produtos acadêmicos em todo o 
mundo (SANTOS, 2018, on-line). 
 

 Diante das reflexões do referido autor, que indicam o acirramento do processo de 

mercantilização do ensino superior, constata-se que a realidade atual revela múltiplos desafios 

para a permanência da universidade como direito e como espaço de construção de 

conhecimento autônomo e crítico. Sendo assim, Santos (2018, on-line), afirma que: “A ideia de 

que o único valor do conhecimento é o valor de mercado é o que irá matar a universidade. Uma 

universidade que é ‘sustentável’ porque financia a si mesma é uma universidade insustentável 

como bem comum, porque se transformou em uma empresa”. 

 Em meio a esta discussão, vale assinalar que, sob o cenário neoliberal, demarcado pelo 

estímulo ao discurso de “reformas” do Estado propagado pela burguesia, que nada mais são que 

“contrarreformas” do Estado (conforme analisaremos no primeiro tópico do Capítulo II), 

constata-se que este contexto acarretou repercussões para o ensino superior, o qual passou a ser 

associado a um serviço não-exclusivo24 do Estado, aberto à exploração do mercado. Diante este 

quadro, as universidades passam a se adaptar às exigências impostas pelo mercado. Nos termos 

de Marilena Chauí, tem-se a perspectiva de uma universidade operacional, isto é, embasada em 

uma lógica empresarial, a qual “[...] está voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão e 

de arbitragem de contratos” (CHAUÍ, 1999, p. 04). 

                                                           
24 Este termo foi apresentado no Plano de Reforma do Aparelho Estado (PDRE/MARE) publicado em 1995, que 
representou um grande retrocesso e obstaculização dos direitos conquistados até então. Conforme este documento, 
o serviço não exclusivo do Estado “corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras 
organizações públicas não-estatais e privadas. As instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, 
entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da 
saúde, ou porque possuem ‘economias externas’ relevantes, na medida que produzem ganhos que não podem ser 
apropriados por esses serviços através do mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o 
resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as universidades, os 
hospitais, os centros de pesquisa e os museus” (MARE, 1995, p. 41-42). Vale assinalar que desenvolveremos no 
capítulo II deste trabalho, o debate sobre o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 
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 A referida autora enuncia que a universidade operacional se apresenta: 

Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para 
ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas 
de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios 
e objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao 
conhecimento e a formação intelectual, está pulverizada em microrganizações que 
ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho 
intelectual (CHAUÍ, 1999, p.05). 

 
 Segundo esta mesma autora, a universidade passou da condição de instituição social 

para organização social, ou seja, “[...] a instituição tem a sociedade como seu princípio e sua 

referência normativa e valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesmo como 

referência, num processo de competição com as outras que fixaram os mesmos objetivos 

particulares” (CHAUÍ, 1999, p. 03). Tal quadro se desdobra numa realidade nas universidades 

de aprofundamento da desvalorização do trabalho docente bem como da pesquisa, e a 

desqualificação do processo de formação.  

Essa universidade não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem de sentido, 
densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do 
novo, anula toda pretensão de transformação histórica como ação consciente dos seres 
humanos em condições materialmente determinadas (CHAUÍ, 1999, p. 07).  
 

 Envolto pela discussão deste cenário, vale reforçar que o neoliberalismo se 

consubstanciou como uma das formas de reação burguesa à crise mundial instaurada no pós-

1970, trazendo expressivos impactos para o ensino superior, desencadeando a aceleração de seu 

processo de mercantilização. Por outro lado, constata-se que o neoliberalismo não foi capaz de 

superar tal crise. Sendo assim, de acordo com Lima (2005, p. 109): 

Uma análise aprofundada das condições de vida da imensa maioria da população em 
âmbito mundial evidencia que o neoliberalismo, como resposta da burguesia 
internacional à crise do capital, não consegue garantir alterações no cenário de 
empobrecimento e de estagnação econômica que marca a atualidade. Apesar de o 
projeto hegemônico enfatizar a busca por um “mundo sem pobreza” e pelo 
“crescimento econômico com justiça social” (lemas atuais do Banco Mundial) a 
realidade de vida e de trabalho nos países periféricos e mesmo de camadas 
populacionais dos países centrais é marcada pela ampliação das desigualdades e do 
desemprego, demonstrando o fracasso das políticas neoliberais. 

 

 Em meio ao cenário de estagnação econômica e acirramento das desigualdades sociais, 

o neoliberalismo começa a apresentar sinais de esgotamento. Sendo assim, intelectuais 

orgânicos da burguesia se empenharam em construir um projeto de construção de um 

capitalismo “humanizado” ou “reformulado”, intitulado de “Terceira Via”,25 identificado 

                                                           
25 A expressão “Terceira Via” é parte do projeto apresentado por Antony Giddens (sociólogo britânico). A 
utilização do termo entre aspas justifica-se “[...] por considerarmos que esta expressão constitui-se na aparência 
de que se reveste a atual face do projeto burguês de sociabilidade. A essência deste debate remete nossas análises 
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também como nova social-democracia, nova esquerda, centro-esquerda, social-democracia 

modernizadora ou governança progressista (LIMA, 2005). 

 Suas concepções foram pautadas na lógica meritocrática e no individualismo, reforçam 

a ideia de “alívio da pobreza”, “[...] que não deve ser entendida como uma condição permanente 

que exija programas de assistência social de longo prazo, mas como condição transitória - de 

alguns indivíduos ou grupos sociais menos capacitados -, demandando ações direcionadas para 

a justiça social” (LIMA, 2005, p.117) 

 Neste quadro, a educação assume protagonismo fundamental na disseminação desta 

ideologia. Nos países capitalistas dependentes como o Brasil as ideias da chamada “Terceira 

Via” tem pairado nas esferas econômicas, políticas e sociais. No campo educacional, por sua 

vez, apresenta-se sob a égide da formação educacional como “potencializador das 

capacidades”, por sua vez, extremamente funcional ao novo padrão de produção do 

conhecimento, estrategicamente voltado para o mercado e contemplando o mercado com as 

possibilidades mercadológicas da educação.  

 É nesse contexto que se conforma o ensino superior no Brasil, envolvido e enraizado 

nas relações de dependência que demarcam a realidade histórica, econômica e política de nosso 

país, o que analisaremos no tópico seguinte. 

 

1.3  CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO SOCIAL E HISTÓRICA 
BRASILEIRA E O ENSINO SUPERIOR 

 No tópico anterior abordamos, ainda que em linhas gerais, a constituição da crise 

mundial no pós-1970, com o intuito de compreender os reflexos deste cenário para a formatação 

do ensino superior nos países capitalistas dependentes. Com base nessas considerações, 

caminhamos neste tópico com a proposta de refletir sobre as particularidades do ensino superior 

do Brasil, compreendendo-o como um processo fulcralmente atrelado à formação social 

brasileira. 

 Portanto, ao se analisar o processo de constituição do ensino superior no Brasil, 

constata-se que sua trajetória histórica foi atravessada por relações econômicas, políticas e 

                                                           
à disputa permanente entre projetos antagônicos de sociabilidade à luz dos interesses do capital ou do trabalho” 
(LIMA, 2005, p. 110). 
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ídeoculturais, constitutivas da formação econômica e social do país (LIMA, 2012), como país 

de capitalismo dependente. 

 Referendamos nesta discussão as contribuições de Fernandes para a construção do 

conceito de capitalismo dependente, que emergiu de um quadro26 teórico-político dominante 

nas Ciências Sociais nas décadas de 1950 e 1960. O referido cenário se pautava nas inquietações 

das Ciências Sociais em explicar as disparidades entre as regiões do planeta, recorrendo a 

teorias evolucionistas (com análises descoladas de historicidade) desenvolvidas nos primórdios 

da Sociologia. Sendo assim, a concepção de “evolução” veio associada à ideia de 

“desenvolvimento”, portanto, países pobres comporiam as regiões “atrasadas” e os países ricos 

as regiões “avançadas”. Ganharam força as “teorias” do desenvolvimento, tendo como 

suposição central a ideia de que “[...] toda e qualquer sociedade tenderia a modernizar-se, ou 

seja, seguindo uma direção que seria natural, tenderia a tornar-se moderna” (CARDOSO, 2013, 

p, 208). Vale destacar que “Florestan Fernandes direcionou muito de sua energia criadora para 

teorizar um novo esquema explicativo para o Brasil e para a América Latina fora dos marcos 

desenvolvimentistas” (LEHER, 2018, p. 127). 

 Fernandes (1975a), ao se defrontar com este quadro, traz como referencial analítico para 

compreender a realidade do Brasil a consideração deste como partícipe do sistema capitalista 

em seu âmbito mundial. De acordo com Leher (2018, p. 126):  

A originalidade de Fernandes consiste nos novos elementos analíticos sugeridos por 
ele, com a caracterização substantiva da dependência – materializada nos finos nexos 
entre as frações burguesas locais e a burguesia internacionalizada e hegemônica – e a 
consideração das formas específicas da exploração e expropriação requeridas pelo 
capitalismo realmente existente, provocando marcas no território e na vida dos povos 
originários, dos camponeses, dos migrantes, dos moradores das periferias, enfim, na 
constituição das classes. 

 Portanto, a concepção de capitalismo dependente analisada por Fernandes (1975a), a 

partir da análise do capitalismo no Brasil, considerou sua inserção na economia mundial, 

inscrita numa relação subordinada aos interesses dos países imperialistas. Este autor buscou 

captar a relação dialética entre as leis gerais que regem o capitalismo e a formação social 

brasileira. Por conseguinte, enunciou que a análise da dinâmica brasileira “[...] permite levar 

em conta na caracterização do regime de classes no mundo subdesenvolvido, tanto os aspectos 

                                                           
26 Leher (2018, p. 126) esclarece que: “No período que vai até a década de 1970, a polissêmica ideologia do 
desenvolvimento foi dominante e, conforme a noção em voga, o atraso educacional poderia ser superado como 
parte do processo de desenvolvimento”. 
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mais arcaicos quanto os aspectos mais modernos da estratificação social condicionada pelo 

capitalismo dependente” (FERNANDES, 2008, p. 59).  

 De acordo com Fernandes (2008, p. 36) os países de capitalismo dependente “[...] 

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”. Todavia, faz-se importante considerar que tal 

subordinação não deve ser vista apenas pelo viés de uma imposição de “fora para dentro”, tendo 

em vista que é demarcada também pelos interesses da burguesia brasileira, em reproduzir 

relações de dependência e exploração (LIMA, 2005). Do mesmo modo, devemos compreender 

este processo de dependência do país como histórico e permanente. De acordo com as palavras 

de Fernandes (2008, p. 90): 

A burguesia constrói, nos seus interesses e em sua situação de classe, os fundamentos 
de sua dominação social e política sobre as demais classes. Por essa razão, será 
também a única classe univocamente polarizada na preservação da ordem social 
vigente, ou seja, empenhada em defender, como e enquanto classe, o capitalismo 
dependente [...]. 

 Cabe salientar que uma marca fundamental do capitalismo dependente é a relação 

dialética estabelecida pela articulação de formas “arcaicas” e “modernas”, que se 

“retroalimentam”. De acordo com Fernandes (2008, p. 61): 

Sob o capitalismo dependente, a persistência de formas arcaicas não é uma função 
secundária e suplementar. A exploração dessas formas, e sua combinação com outras, 
mais ou menos modernas e até ultramodernas, fazem parte do ‘cálculo capitalista’ do 
agente econômico privilegiado (FERNANDES, 2008, p. 61). 

  

 A simbiose entre estruturas “arcaicas” e “modernas” no desenvolvimento econômico e 

social compõe o caminho traçado pelo crescimento lento e gradual da economia e do processo 

de industrialização no Brasil, que guarda suas origens nas relações sociais oligárquicas e do 

trabalho escravo (LIMA, 2005).  

 Cardoso (2013, p. 209) indica que Fernandes, em sua análise, considera que o 

capitalismo dependente é demarcado pela sobre-apropriação e sobre-exploração do trabalho, no 

plano econômico. E no plano político temos também a constituição e domínio de uma 

autocracia burguesa. Nesse sentido, a natureza do desenvolvimento capitalista é criadora de 

desigualdades, em que uma minoria detém os privilégios e controle sobre a classe trabalhadora. 

 De base destes apontamentos, cabe destacar o pensamento de Coutinho (1999, p. 42) 

acerca da democracia entendida como soberania popular e “[...] a mais exitosa tentativa até hoje 

inventada de superar a alienação na esfera política”. Tal discussão, portanto, é tangenciada pela 
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compreensão da natureza do capitalismo, estruturado a partir do antagonismo de classes. O 

referido autor recupera o pensamento de Marx sobre alienação: “[...] os indivíduos constroem 

coletivamente todos os bens sociais, toda a riqueza material e cultural e todas as instituições 

sociais e políticas, mas não são capazes – dada a divisão da sociedade em classes antagônicas 

– de se reapropriarem efetivamente dos bens por eles criados” (COUTINHO,1999, p. 42).  

 Estas considerações, portanto, auxiliam-nos na compreensão da natureza 

profundamente desigual do processo de formação da sociedade brasileira, como país de 

capitalismo dependente. Sendo assim, Coutinho (2006, p.176) considera:  

[...] com o passar do tempo, constituímos uma nação brasileira, ainda que – o que é 
positivo – com suas muitas especificidades regionais. Mas cabe insistir que a nação 
brasileira foi [...] construída a partir do Estado e não a partir da ação das massas 
populares. Ora, isso provoca conseqüências extremamente perversas, como, por 
exemplo, o fato de que tivemos, desde o início de nossa formação histórica, uma classe 
dominante que nada tinha a ver com o povo, que não era expressão de movimentos 
populares, mas que foi imposta ao povo de cima para baixo ou mesmo de fora para 
dentro e, portanto, não possuía uma efetiva identificação com as questões populares, 
com as questões nacionais (COUTINHO, 2006, p.176) 

 
 Em meio a este debate sobre a formação social brasileira, cabe regressar ao quadro 

histórico demarcado pelo regime autoritário de Getúlio Vargas,27 a partir da década de 1930. 

Momento em que houve um reordenamento e modernização das relações capitalistas no país, 

identificado com a transição de economia basicamente agrário-exportadora para industrial, 

acompanhado por novas exigências educacionais (NEVES, 2008).  

 Fernandes (2008) ressalta que a industrialização brasileira foi demarcada pela 

manutenção das características dos processos anteriores, a partir da conjugação de formas de 

produção arcaicas e modernas. Este processo se deu de forma subordinada econômica, política 

e culturalmente à Europa (num primeiro momento) e depois aos Estados Unidos (LIMA, 2005).  

 A transição para a economia urbano-industrial no Brasil, consubstanciou-se na aliança 

oligárquico-burguesa, mediante a recomposição da elite dominante. Atrelou-se também a um 

contexto de transplantação de técnicas e valores produzidos pelos países imperialistas, 

estreitando ainda mais seus laços de dependência. Conforme as palavras de Fernandes (2013, 

p.66): 

[...] a industrialização adquire, desde o início, o caráter de um processo 
socioeconômico culturalmente vinculado à assimilação de técnicas, instituições e 
valores sociais importados da Europa, ou, em menor escala, dos Estados Unidos. Essa 
condição deu origem a ‘saltos’ decisivos na evolução histórica da civilização ocidental 
no Brasil, sendo o principal fator que explica como e por que não é maior a distância 

                                                           
27 O pós-1930 demarca o governo de Getúlio Vargas no Brasil, este momento pode ser dividido em dois sub-
períodos: 1930 a 1937 (período inicial); 1937 a 1945 (Estado Novo) (COUTO, 2010). 
 



52 
 

 
 
 

cultural existente entre a sociedade brasileira e os grandes centros produtores daquela 
civilização.  

 Decerto, não podemos afirmar que houve um rompimento com o passado oligárquico, 

mas sim uma reatualização sob novas bases, mediante uma conciliação de frações da classe 

dominante (COUTINHO, 2006). Nesse sentido, houve uma reorganização de relações 

patrimonialistas e do uso autocrático das instituições oligárquicas, com vistas a viabilizar a 

associação das oligarquias com os setores intermediários em emergência, preservando os 

interesses e privilégios das camadas dominantes (LIMA, 2005). 

 Cabe salientar também que o processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil não 

foi fruto apenas da imposição externa dos países imperialistas, mas também esteve associada 

aos interesses da burguesia brasileira, em reproduzir, internamente, relações de dominação e 

exploração econômica. Portanto, pode-se afirmar que a burguesia brasileira exerceu um 

importante papel no processo de aprofundamento da submissão do Brasil à ordem do capital 

(LIMA, 2005).  

 De acordo com Silva (2014, p.60): 

A América Latina foi alvo da expropriação que exigiu um tipo de modernização cujos 
interesses de uma burguesia local estão associados aos interesses externos para 
preservação de sua condição dependente. É necessário registrar que há benefícios 
nessa condição periférica da burguesia latino-americana, porém sobram ao conjunto 
dos trabalhadores na região desastres sociais de toda a sorte (SILVA, 2014, p.60). 
 

 É importante salientar também que as economias das sociedades capitalistas 

dependentes são atravessadas pelas determinações e interesses dos países imperialistas. 

Fernandes (2008, p. 38) corrobora tal afirmação ao sinalizar: “[...] nessa conjuntura econômica, 

histórico-social, seus interesses econômicos somente prevalecem onde e quando não colidem 

ou coincidem com as tendências de concentração de poder e de monopolização das vantagens 

econômicas, imperantes no mercado mundial”. 

 Diante desses elementos, cabe registrar que a burguesia local assumiu um papel 

fundamental no processo de legitimação do caráter dependente e subordinado da economia no 

Brasil em relação à economia mundial. Deste modo, constata-se a constante articulação da 

burguesia local com a burguesia internacional, associando interesses comuns, econômicos, 

políticos e socioculturais (LIMA, 2005). 

 Tem-se, assim, a consolidação do padrão compósito de hegemonia burguesa, que se 

configurou como “[...] um produto do caráter dependente e subdesenvolvido da economia 
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capitalista” (FERNANDES, 1975a, p. 108).  Portanto, de acordo com as palavras de Lima 

(2005, p.182):   

[...] o caráter antidemocrático da burguesia encontra suas bases no padrão de 
hegemonia estabelecido. As relações patrimonialistas e o uso autocrático das 
instituições oligárquicas serão reorganizados para viabilizar a associação das 
oligarquias com os setores intermediários em formação, com o objetivo de preservar 
e intensificar os privilégios das camadas dominantes que se ajustarão aos interesses 
socioeconômicos requeridos pelo capitalismo monopolista, constituindo um padrão 
compósito de hegemonia burguesa, produto do capitalismo dependente. 
 

 Deste modo, a constituição do padrão compósito de hegemonia possibilitou a 

cooperação da burguesia insurgente com setores oligárquicos, efetivando a reatualização de 

relações patrimonialistas e oligárquicas, ao articular o arcaico com o moderno, reproduzindo e 

mantendo relações de exploração e privilégios. 

  Diante destes elementos expostos, torna-se imperativo referendar que a revolução 

burguesa no Brasil assume particularidades distintas da “revolução burguesa clássica”.28  Cabe 

ressaltar que este estudo não tem por intuito expor o debate aprofundado sobre a Revolução 

Burguesa do Brasil, mas sim destacar esse momento como parte do processo de constituição do 

capitalismo dependente no país, demarcado no Brasil por pactos “pelo alto”, por meio de 

articulações entre a burguesia nacional com o capital internacional, com clara exclusão das 

camadas populares deste processo 

 Sendo assim, Coutinho (2006) destaca três categorias similares que fazem referência ao 

processo de transição para o capitalismo no Brasil: o conceito de “via prussiana” desenvolvido 

por Lênin, “revolução passiva” destacado por Gramsci e o conceito de “modernização-

conservadora” formulado por Barrington Moore Jr.  

 Lênin29 ao desenvolver o conceito de “via prussiana”, buscava mostrar um tipo de 

transição para o capitalismo que preservava elementos da velha ordem, conforme ocorreu na 

Prússia. Sendo assim, o processo de industrialização e urbanização não se manifesta a partir de 

processos revolucionários, mas sim “pelo alto” (COUTINHO, 2006). 

 O conceito de “revolução passiva” desenvolvido por Gramsci, traz elementos 

confluentes com a “via prussiana”, ao fazer referência aos processos de transformação em que 

                                                           
28 Referimo-nos às Revoluções Burguesas Clássicas (COUTINHO, 2006), ocorridas na Inglaterra e França, com a 
presença de uma burguesia revolucionária, lutando pela tomada de poder da monarquia.  
29 Vladimir Ilitch Ulianov Lênin, revolucionário russo buscou “conceituar processos de modernização que ele 
chamou de ‘não clássicos’, ao comparar o caso da Prússia com os casos clássicos dos Estados Unidos, da Inglaterra 
e da França. Partindo sobretudo do modo pelo qual o capitalismo resolveu (ou não resolveu) a questão agrária, 
Lenin chamou de ‘via prussiana’ um tipo de transição ao capitalismo que conserva elementos da velha ordem e, 
nessa medida, tem como pressuposto e como resultado um grande fortalecimento do poder do Estado” 
(COUTINHO, 2006, p. 174) 
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ocorre a conciliação entre elites da velha e da nova ordem, com a clara exclusão dos estratos 

populares do processo de decisão (COUTINHO, 2006). 

 Por fim, temos a terceira concepção desenvolvida por Barrington Moore Jr.,30 cunhada 

como modernização conservadora, que traz elementos importantes para analisar a realidade 

brasileira. Nesta abordagem se considera que no processo de transição para a modernidade, em 

determinadas experiências históricas, há a conciliação entre as elites industriais com o atraso 

representado pelas elites latifundiárias ou pré-capitalistas, em contrapartida de uma articulação 

com as camadas populares (COUTINHO, 2006). 

 Estes elementos nos permitem compreender as particularidades da consolidação do 

capitalismo no Brasil que se efetivou mediante uma revolução “pelo alto”, demarcada por 

acordos entre as camadas da classe dominante. “Coube ao Estado a preservação dos interesses 

hegemônicos de uma burguesia local e uma burguesia imperialista, alijando os trabalhadores 

não só do acesso igualitário da distribuição das riquezas, mas dos processos decisórios” 

(SILVA, 2014, p. 62-63). 

 Diante dos elementos apresentados, nas linhas anteriores, que envolvem as 

particularidades da formação social do Brasil. Caminhamos para a análise dos elementos 

presentes na década de 1930 no país, com o intuito de captar as suas interconexões com a 

educação. 

  Conforme vimos, o Brasil teve sua inserção no processo de “modernização” capitalista, 

mediante seu processo de industrialização e urbanização, além do reordenamento nas relações 

capitalistas. No bojo deste cenário foi exigida da educação a qualificação da força de trabalho 

para as indústrias. De acordo com Neves (2008, p. 35), neste momento “[...] a formação para o 

trabalho simples passou a requerer graus crescentes de sistematização fora do local de trabalho, 

começando a se realizar nas instituições de educação escolar elementar e nos centros de 

formação técnico-profissional”.  

 O Estado, sob o controle da burguesia local, assumiu neste processo um papel 

fundamental na estruturação do processo produtivo brasileiro, com a progressiva incorporação 

do padrão de industrialização norte-americano, a efetivação da substituição de importações e a 

consolidação da industrialização no Brasil, mantendo o controle e a repressão sobre a classe 

trabalhadora (PEREIRA, 2007). Santos (1979, p. 67) reitera que o “[...] Estado deveria intervir 

                                                           
30 Barrigton Moore Junior, sociólogo norte-americano (COUTINHO, 2006).  
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na ordem da acumulação e reestruturá-la, criando as condições para que se processasse tão 

rapidamente quanto a estrutura dos recursos o permitisse”. Neves (2008, p. 35) assinala que: 

O processo de modernização capitalista no Brasil utilizou uma aparelhagem 
institucional diversificada e complexa que expressou a progressiva racionalização da 
economia e da vida social, exigindo a formação de novos intelectuais capazes de 
dirigir e administrar o processo. Com isso, a formação para o trabalho complexo no 
país também foi objeto de um reordenamento. Se a criação de duas universidades na 
década de 1920 havia introduzido o modelo universitário no país, o centralismo 
autoritário do Estado corporativo instalado na década seguinte o reafirmou 
regulamentando-o. 

 

 Destacaram-se neste período algumas regulamentações importantes para o âmbito da 

educação: a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930, como um dos 

primeiros atos do governo Vargas. Em 1931 foi criado o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e instituiu-se também o Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, conhecido como 

Estatuto das Universidades Brasileiras, durante a gestão de Francisco Campos.31 O Estatuto 

fundamentou e organizou o ensino superior no Brasil, ao reconhecer dois tipos de estruturação 

para o nível de ensino – a universidade e os institutos isolados (NEVES, 2008). 

 O Estado Novo Varguista (1937-1945), “[...] voltou sua atenção para o controle da 

classe trabalhadora, utilizando como recurso a legislação social fortemente centrada no controle 

social” (COUTO, 2010, p. 102), em meio ao cenário de novas exigências do processo de 

modernização e industrialização, acompanhado das profundas insatisfações da população 

diante das precárias condições de vida e trabalho. Conforme Pereira (2007), este processo 

trouxe novos contornos ao tratamento32 da “questão social” e à política de educação. O processo 

de industrialização-urbanização engendra um aprofundamento do pauperismo da emergente 

classe trabalhadora, que ingressa no cenário político, reivindicando o reconhecimento de seus 

direitos por parte do Estado. Assim, as políticas sociais emergem durante o Estado Novo 

varguista como uma resposta de enfrentamento às expressões da “questão social”. 

 Conforme Santos (1979), desenvolveu-se neste período um padrão de “cidadania 

regulada”, em que o Estado definia que somente seriam cidadãos aqueles que ocupassem 

profissões regulamentadas, tivessem carteira de trabalho e sindicato público reconhecido. 

Sendo assim, significativa parte da população não era considerada cidadã, como podemos 

destacar o exemplo dos trabalhadores rurais. Segundo as palavras deste autor: 

                                                           
31 Francisco Campos (1881-1968) era advogado e jurista. Considerado um dos maiores ideólogos autoritários da 
história republicana brasileira, participou da construção do texto da Constituição de 1937 e do AI-1 durante o 
regime militar em 1964 (SANTOS, 2007) 
32 Cabe esclarecer que: “A ‘questão social’, neste quadro, passa de ‘caso de polícia’ para ‘caso de política’, sendo 
tratada com dupla repressão-cooptação” (PEREIRA, 2007, p. 101). 
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Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em 
um código político, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal 
sistema de estratificação é definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos 
aqueles que membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das 
ocupações reconhecidas e definidas em lei. A extensão da cidadania se faz, pois, via 
regulamentação de novas profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, e mediante o escopo 
dos direitos associados a estas profissões, antes que por extensão dos valores inerentes ao 
conceito de membro da comunidade. A cidadania está embutida na profissão e os direitos do 
cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como 
reconhecido por lei. Tornam-se pré-cidadãos, assim todos aqueles cuja ocupação a lei 
desconhece. A implicação imediata deste ponto é clara: seriam pré-cidadãos todos os 
trabalhadores da área rural [...], assim como seriam pré-cidadãos os trabalhadores urbanos 
em igual condição, isto é, cujas ocupações não tenham sido reguladas em lei (SANTOS, 
1979, p. 68). 

  
 De acordo com Neves (2008), neste período houve a criação em 1942 do Decreto-lei 

4048, que estabeleceu o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI), 

instituição que integrará, posteriormente, o “Sistema S,”33 neste ano também foi criado “[...] 

um conjunto de Leis34 Orgânicas da Educação Nacional destinado a regular distintos níveis e 

ramos educacionais” (NEVES, 2008, p. 38), o que ocasionou neste momento uma expansão das 

oportunidades educacionais no nível médio e primário. Conforme Neves (2008, p. 38):  

[...] estabelecia-se uma distinção fundamental entre as “escolas industriais” (segundo 
a denominação da lei orgânica correspondente) de nível médio e caráter tecnológico, 
destinadas à formação para o trabalho complexo, e o ensino profissionalizante, 
representado pelos cursos de aprendizagem e de formação básica (treinamento), 
orientados para a formação direta e imediata da força de trabalho que se incorporava 
crescentemente à vida urbano-industrial do país (NEVES, 2008, p. 38).  
  

 No que tange ao ensino superior, pode-se perceber que no período da ditadura varguista, 

o Estado se mostra mais presente em relação às intervenções no ensino superior, articulada à 

aliança com a Igreja Católica e empresariado. O ensino superior objetivava formar intelectuais 

orgânicos, diante das exigências do processo de modernização e industrialização do país 

(PEREIRA, 2007).   

 O período compreendido entre 1950 e 1960 demarca um processo histórico de embates 

políticos, demarcando a Campanha em defesa da escola pública,35 a partir da luta de diversos 

                                                           
33 Compõem o sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio 
(Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) (BRASIL. 
MEC/SEMTEC, 2004) 
34 “Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-lei 4.244 de 9 de abril de 1942), Lei Orgânica do Ensino Industrial 
(Decreto-lei 4.073 de 30 de janeiro de 1942), Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-lei 6.141 de 26 de 
dezembro de 1943), Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-lei 8.530 de 2 de janeiro de 1946), Lei Orgânica do 
Ensino Primário (Decreto-lei 8.529 de 2 de janeiro de 1946) e Lei Orgânica do Ensino Agrícola (Decreto-lei 9.613 
de 20 de agosto de 1946)” (NEVES, 2008, p.38). 
35 “A Campanha, formada por estudantes, educadores, movimento sindical, religiosos e correntes políticas de 
esquerda, atuava na promoção de debates e nas lutas contra o substitutivo de Carlos Lacerda para o projeto de 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional” (LIMA, 2005, p.302) 
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membros da sociedade (LIMA, 2005). Neste cenário, o mundo vivenciava um contexto de 

Guerra Fria, acompanhado pelo “perigo” do avanço do comunismo nos países da América 

Latina, que se expressou no espraiamento da ideologia do desenvolvimento nestes países e, em 

especial, no Brasil (LEHER, 2018).  

 De acordo com as palavras de Pereira (2007): 

É interessante observar como a ideologia nacional-desenvolvimentista penetrou todos 
os espectros ideológicos do país: da esquerda à direita acreditava-se na necessidade 
de impulsionar o desenvolvimento do país, com algumas diferenciações de tonalidade. 
A universidade modernizada, pois, constituía-se como um dos requisitos para o 
processo de desenvolvimento, com base na ideologia da segurança nacional (na ótica 
do Estado), para a ruptura do país com a dependência econômica (para os 
nacionalistas) e para o reforço dos laços de dependência, copiando-se traços dos países 
mais “adiantados”, como os EUA (para aqueles que defendiam uma inserção 
subordinada e dependente ao capitalismo internacional) (PEREIRA, 2007, p. 131). 

 Neste quadro tivemos a construção da proposta de Reforma Universitária pela União 

Nacional dos Estudantes (UNE) e a proposição de iniciativas de educação popular 

desenvolvidas pelos Centros Populares de Cultura, bem como a Campanha de Defesa da Escola 

Pública, em meio a tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1961 

(NEVES, 2008).  

 Estes movimentos populares foram abortados com o período de Ditadura militar36 no 

Brasil no pós-1964, quando os militares assumiram o poder, com a proposta de transformar o 

país numa potência mundial e afastar o “fantasma do comunismo”, abandonando o projeto 

populista (COUTO, 2010, p 119). O então processo de modernização da sociedade capitalista 

brasileira, esteve articulado a inserção subordinada do Brasil como país capitalista dependente 

em relação à economia mundial. Sendo assim, neste período houve uma massiva entrada do 

capital imperialista no Brasil. O país ingressou na fase do capitalismo monopolista, articulada 

à ampliação de ações sociais por parte do Estado voltadas à obtenção do consenso de diferentes 

segmentos sociais. As políticas sociais neste momento, buscavam, portanto, contribuir com o 

aumento da produtividade no trabalho (NEVES, 2008).  

 No âmbito do ensino superior, Fernandes (1975b) sinaliza em sua obra Universidade 

Brasileira: Reforma ou Revolução?, publicada na década de 1970, que a universidade brasileira 

vivenciava uma crise, diante das “[...] ameaças que pairam sobre ela e sobre a natureza de sua 

contribuição educacional” (Fernandes, 1979, p.29). Tais ameaças são determinadas pela 

                                                           
36 O período da Ditatura Militar (1964-1985) representou a fase de efetiva modernização do capitalismo na 
sociedade brasileira, demarcada pelo acirramento da abertura do país ao capital externo, mediante subsídios e 
incentivos estatais (PEREIRA, 2007). 
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necessidade de preservação do padrão dependente de desenvolvimento orientado pelos 

históricos interesses da burguesia brasileira e internacional (LIMA, 2005).  

 Nesse sentido, é importante considerar que o ensino superior no Brasil, país de 

capitalismo dependente, tem seu surgimento vinculado ao atendimento das exigências da 

sociedade capitalista. Assim, historicamente se tem a permanência e aprofundamento do padrão 

dependente de educação. Isto é, a educação mantém-se cumprindo sua tarefa exigida para um 

país capitalista dependente, com a transmissão e adaptação dos conhecimentos desenvolvidos 

nos países capitalistas centrais (LIMA, 2005). 

 Outro aspecto abordado por Fernandes (1975b) se refere à articulação do padrão 

dependente do ensino superior com as reformulações orientadas pelos blocos de poder. Estas 

reformulações não devem ser confundidas com “reformas”, tendo em vista que nos países de 

capitalismo dependente têm como função a preservação do status quo.  

 Diante desses apontamentos, constata-se que o ensino superior no Brasil se constituiu 

determinado pelas influências do padrão de dependência e imposições dos países imperialistas. 

Este padrão dependente da educação foi confrontado durante a década de 1960, conforme vimos 

anteriormente, por estudantes e professores que lutavam pela democratização interna nas 

universidades e pelo fim da monopolização do conhecimento pela burguesia, buscando a 

construção de uma universidade integrada e multifuncional (LIMA, 2005).  

 Em virtude de um cenário de pressões pelo movimento de reforma universitária, o 

governo militar cria uma “contra-ofensiva conservadora” ao movimento, consubstanciada 

numa modernização do ensino superior construída pela burguesia – uma modernização 

conduzida “por cima”, preservando os interesses da burguesia brasileira associada ao capital 

internacional. Tal processo foi identificado como uma contrarreforma conduzida e consentida 

pelo regime burguês-militar (LIMA, 2005).  

 O processo de “reforma universitária consentida” demarca a cooptação das lutas dos 

movimentos sociais pela reforma do ensino superior em prol da libertação do padrão 

dependente de educação. A burguesia, portanto, apropria-se do discurso de reformas, 

mascarando-o para atender os seus interesses, mantendo o histórico papel do ensino superior 

no Brasil, demarcado por relações de dependência (LIMA, 2005). 

 Assim, as raízes do ensino superior brasileiro foram se constituindo a partir da 

importação de modelos e conhecimentos, produzidos pelos países centrais. De acordo com as 

palavras de Lima (2005), o “novo” no ensino superior brasileiro já nascia completamente 

“arcaico”.  
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 Em 1968, com as Lei 5539 e 5540 empreendeu-se uma reestruturação da organização 

interna no sistema educacional brasileiro. Com forte influência norte-americana, esta lei propôs 

um modelo de universidade pautado na lógica da racionalidade empresarial, com o progressivo 

estabelecimento de instituições isoladas de ensino superior e no aprofundamento da expansão 

do setor privado (PEREIRA, 2007). Nesse sentido, de acordo com a referida lei: 

Art. 2º O ensino superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em universidades 
e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de 
direito público ou privado (BRASIL, 1968).  
Art. 4º As universidades e os estabelecimentos de ensino superior isolados constituir-
se-ão, quando oficiais, em autarquias de regime especial ou em fundações de direito 
público e, quando particulares, sob a forma de fundações ou associações (BRASIL, 
1968).  
 

 Tal reestruturação do ensino superior orientado pela referida lei abriu a possibilidade de 

um mercado lucrativo para o capital, com a expansão do ensino superior privado e a progressiva 

mercantilização do ensino superior. Pereira (2007) indica que neste momento houve um 

processo de profunda despolitização do espaço acadêmico, com a proliferação das Instituições 

de Ensino Superior (IES) isoladas e privadas, descoladas do tripé ensino, pesquisa e extensão.  

 Neves (2008), todavia, enuncia o movimento contraditório manifestado nas referidas 

leis de 1968, ao afirmar que: “[...] se, de um lado, a repressão contra professores, pesquisadores 

e estudantes constituiu uma marca evidente e nefasta desse período, de outro lado foi nessa 

época que se desenvolveram e consolidaram os programas de pós-graduação [...]” (NEVES, 

2008, p. 45). Somado a estes elementos, tem-se o redimensionamento do ramo tecnológico na 

formação para o trabalho complexo, embora este já estivesse sofrendo transformações (NEVES, 

2008). 

 Neves (2008) salienta também que o caminho para a formação do trabalho complexo  

assumiu dois caminhos diferenciados no que tange ao acesso e permanência, ao expressar uma 

divisão do trabalho educacional (já presente em períodos anteriores). Nesse sentido, a formação 

para o trabalho complexo se manifestou em dois campos:  

[...] o científico, responsável pela formação da força de trabalho altamente 
especializada – intelectuais orgânicos da nova ordem urbano-industrial e produtores 
de ciência e tecnologia -, e o tecnológico, destinado à formação da força de trabalho 
dedicada às tarefas especializadas da execução do modelo fordista de organização 
produtiva e societal. De outro lado, o caminho da formação para o trabalho simples, 
que paulatinamente foi alargado para o patamar mínimo de escolarização exigido pela 
modernização capitalista e pelo processo de ocidentalização da sociedade brasileira 
(NEVES, 2008, p. 48) 

 Cabe ressaltar que não temos a pretensão neste tópico de analisar minuciosamente o 

ensino superior no período da Ditadura Militar, apenas buscamos destacar que neste período 
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instaurou-se um projeto de desenvolvimento “associado” e “dependente” aos países capitalistas 

centrais, que trouxe redefinições para o significado da formação para o trabalho complexo. 

Neste processo, o ensino superior tornou-se objeto da expansão mercadológica, acompanhada 

por uma progressiva despolitização deste ensino articulado à formação de mão-de-obra 

qualificada às exigências do capital. 

 A partir da segunda metade da década de 1970, o Brasil vivenciou um período 

identificado como “milagre econômico”, momento em que o país alcança altos índices de 

crescimento e o regime militar assume hegemonia no cenário político. Este período foi 

demarcado pelo investimento no setor privado e centralização do fundo público. Instituiu-se 

novas redefinições na área educacional, sendo assim a partir de 1975 amplia-se o investimento 

na pós-graduação e reduz-se o crescimento no ensino superior público, concomitante à 

expansão do setor privado empresarial (PEREIRA, 2007). 37 

 Neste quadro de regime militar o que se observou foi o estrangulamento do sistema 

público associado ao acirramento da privatização, demarcado pelo financiamento público das 

IES privadas e a constituição de novos cursos privados - sua abertura e ampliação. Estas 

redefinições e mudanças estruturais desencadeadas neste período mantiveram intactas as 

relações de dependência do ensino superior (LIMA, 2005). 

 De acordo com as palavras de Fernandes (1975b, p. 104-105), o ensino superior no 

Brasil se enraíza numa 

[...] sociedade que se adaptou, estrutural e historicamente, a uma situação de 
dependência cultural imposta de fora para dentro. Os interesses e os valores sociais 
que orientaram o apontado crescimento institucional do ensino superior nasciam dessa 
situação de dependência, mobilizando a expansão do ensino, na direção da 
continuidade da dependência educacional e cultural. 

  
 Nesse sentido, o surgimento e consolidação do ensino superior brasileiro traz as marcas 

de uma sociedade demarcada por laços de dependência em relação à economia mundial. 

Portanto, “[...] esteve sempre subordinada aos resíduos educacionais de fora e aos interesses 

das frações da burguesia brasileira, dando suporte ao seu limitado horizonte intelectual, ao seu 

                                                           
37 De acordo com Pereira (2007, p. 165-166), houve “[..], nos anos 1970, uma mudança significativa nas relações 
entre Igreja e Estado. Com o processo de fortalecimento da ditadura militar após o AI-5, em 1968, a Igreja 
distanciou-se do Estado, tornando-se um importante canal de expressão política e de insatisfação com o regime 
militar, através da expansão das ações pastorais e da organização em torno das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs). Com esse processo de distanciamento entre Igreja e Estado, a rede privada laica de ensino pôde se espraiar, 
com fortes subsídios e recursos públicos, e se transformou em importante protagonista do setor educacional durante 
o regime militar”. 
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conservadorismo e atuando como agente mecânico de transferência cultural” (LIMA, 2005, p. 

319). 

 A década de 1980 demarcou um momento de efervescência dos movimentos sociais, 

com o desenvolvimento “[...] de um processo singular de reformas, no que se refere à ampliação 

do processo de democracia” (COUTO, 2010, p.139). Neste período, foi elaborada a 

Constituição de 1988, promulgada em 05 de outubro de 1988, que expressou uma conquista 

com a concepção de seguridade social, a partir de uma noção avançada de direitos sociais. Em 

seu artigo 6º, a Carta Constitucional de 1988 estabelece a educação é apresentada como um 

direito social (BRASIL, 1988). Cabe destacar também o artigo 205: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

 Todavia a elaboração da Constituição “Cidadã”, ainda que contenha inúmeros e 

significativos avanços,38 não apresentou alterações no padrão dependente de educação. Apesar 

desta carta constitucional apresentar a educação como pública e gratuita, ela apresenta marcas 

contraditórias. Vale destacar seu artigo 209, no qual o ensino é apresentado como livre à 

iniciativa privada (BRASIL, 1988). 

 Segundo Lima (2005, p. 320-321): 

A Constituição de 1988, com seu caráter híbrido e ambíguo, manteve a privatização 
do público e a distribuição de verba pública para os setores privados leigo e 
confessional, por meios diretos ou indiretos, e não estimulou a consolidação de um 
sistema público de ensino e pesquisa que criasse as bases políticas, econômicas, 
tecnológicas e ideo-culturais para a ruptura com o capitalismo dependente. 
 

 A partir dos anos de 1990, com consolidação do ideário neoliberal no Brasil, ingressa-

se num cenário de profundo desmonte da concepção dos direitos sociais estabelecidos na 

Constituição, que se manifestaram na “obstaculização e /ou redirecionamento das conquistas 

de 1988” (BEHRING e BOSCHETI, p.147). Este desmonte foi balizado pela lógica 

expansionista do capital, imbuída pelo processo de mercantilização dos serviços sociais, o que 

acarretou em uma perversa desconstrução da educação como direito. Diante destes 

pressupostos, ingressaremos no capítulo seguinte acerca da discussão das transformações do 

                                                           
38 A Carta Constitucional de 1988 representou uma das Constituições mais avançadas do mundo no campo dos 
direitos sociais (PEREIRA, 2007), pautada no princípio da universalidade e inspirada pelo sistema de proteção 
social do Estado de Bem-Estar Social Europeu, ainda que com uma série de limitações devido à correlação de 
forças acirrada do período de redemocratização.     
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cenário contemporâneo, mediante o eixo de análise inicial de contrarreforma do Estado, que 

trouxe repercussões diretas para os caminhos trilhados pelo ensino superior no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 - A CONTRARREFORMA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E AS 
CONTRADIÇÕES DO PROCESSO DE “DEMOCRATIZAÇÃO” DO ACESSO 

 Este capítulo analisa o processo de contrarreforma do ensino superior, no contexto pós-

1990, consubstanciado nas análises dos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

e Lula da Silva (2003-2010), com o intuito de captar como se deram por meio de parcerias 

público-privadas, ações do governo federal, como: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

- Lei no 10.260/2001; Programa Universidade para todos (PROUNI) - Lei nº 11.096/2005 e 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  

(REUNI), mediante o Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007.  

 Partimos de uma perspectiva de análise que considera que este momento histórico 

contemporâneo expressou não somente retrocessos, mas também avanços. Para tanto, 

abordaremos também sobre a manifestação de interesses entre projetos antagônicos de ensino 

superior, manifestados pelas lutas dos movimentos sociais, estudantil e sindical em prol da 

democratização da educação (e defesa da educação pública, gratuita e de qualidade), 

contrapondo-se aos interesses dos empresários e organismos internacionais em realizar o 

aprofundamento da mercantilização do ensino superior e a ampliação do financiamento dos 

setores privados. Nesse contexto de contradições, desenvolveremos a discussão acerca da 

implementação do REUNI e o processo de reestruturação das IFES. Posteriormente, passamos 

ao exame das particularidades de constituição do REUNI na UFF, com a ampliação das vagas 

para estudantes nos cursos de graduação.  

 

2.1 AS CONTRARREFORMAS DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 O presente tópico tem por direção a análise dos projetos econômicos e políticos que 

representaram os governos Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002) e Luís Inácio 

Lula da Silva (2003-2004 e 2007-2010), com o intuito de captar as interconexões destes projetos 

com o redirecionamento do ensino superior no país. Esta discussão nos fornece subsídios para 

a compreensão da contrarreforma do Estado, que conduziu a um processo de focalização das 

políticas sociais. No bojo deste cenário, em meio ao movimento contraditório, delineou-se as 

condições históricas e políticas para o estabelecimento da expansão do ensino superior e da 

Política de Assistência Estudantil no Brasil. 

 Iniciamos nossas considerações com base na compreensão de que a partir da década de 

1990 houve um aprofundamento da inserção capitalista dependente nos países da América 
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Latina e, em especial, no Brasil, em relação à posição ocupada por estes países na Divisão 

Internacional do Trabalho (LIMA, 2005). Neste quadro o Brasil “[...] adentrou num período 

marcado por uma nova ofensiva burguesa, mas uma vez adaptando-se às requisições do 

capitalismo mundial” (BEHRING, 2008, p. 113). 

 Conforme vimos no tópico 1.2 do capítulo 1, o capitalismo mundial a partir da década 

de 1970 vivenciou uma profunda crise do padrão de acumulação capitalista que teve seu início 

nos países centrais e progressivamente atingiu a realidade dos países capitalistas dependentes. 

“No Brasil, ela começou a configurar-se, de forma embrionária, nessa mesma década, com o 

fim do chamado ‘milagre econômico’, estendendo-se aos anos de abertura política e, apesar das 

ações implementadas pelos governos neoliberais dos anos de 1990, se arrasta até os dias atuais” 

(NEVES e FERNANDES, 2002, p. 21). 

 Nossa análise inicial, neste capítulo, parte do conceito de contrarreforma do Estado,  

“[...] cujo sentido foi definido por fatores estruturais e conjunturais externos e internos, e pela 

disposição política da coalizão de centro-direita protagonizada por Fernando Henrique 

Cardoso” (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 152). Behring (2008) postula que durante os 

anos de 1990,39 com a vigência do governo FHC, momento de consolidação do ideário 

neoliberal no país, houve uma forte campanha em torno de “reformas” orientadas para o 

mercado. Todavia, ela alerta que não podemos chamar de “reformas” as mudanças ocorridas 

neste momento no país, tendo em vista que esta palavra tem uma conotação “progressista”, 

oriunda do movimento de luta revolucionário operário socialista em prol de melhores condições 

de vida e trabalho. Tendo em vista que se verificou, de fato neste período, uma realidade de 

retrocesso e manutenção do capitalismo dependente. Conforme as palavras de Behring (2008, 

p. 128): 

Mesmo que o termo reforma seja apropriado pelo projeto em curso no país ao se auto-
referir, partirei da perspectiva de que se está diante de uma apropriação indébita e 
fortemente ideológica da ideia reformista, a qual é destituída de seu conteúdo 
progressista e submetida ao uso pragmático, como se qualquer mudança significasse 
uma reforma, não importando seu sentido, suas consequências sociais e direção 
sociopolítica (BEHRING, 2008, p. 128). 

 

                                                           
39 Cabe esclarecer aqui que durante o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) já se tinha um esforço 
oficial em se realizar uma contrarreforma do Estado, a qual foi recrudescida durante o governo FHC (SILVA 
JUNIOR e SGUISSARDI, 2001). O governo Collor tinha um claro posicionamento privatista, com adesão ao 
projeto neoliberal, portanto, realizou a abertura do Brasil às importações e estimulou o processo de privatização. 
Diante de denúncias em relação ao envolvimento com corrupção, este presidente sofreu um impeachment. Sendo 
assim, seu vice Itamar Franco assume a presidência em 1992, mantendo o projeto neoliberal em curso (PEREIRA, 
2007). 
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 Este processo de contrarreforma do Estado foi orientado pelo Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado (MARE/PDRAE), 40 publicado em 1995. Este documento representou 

um profundo ataque à concepção avançada de direitos sociais prevista na Constituição Federal 

de 1988. Isto posto, traçaremos uma exposição, em linhas gerais, sobre alguns dos principais 

eixos deste Plano, com o intuito de problematizar como o PDRAE delineou toda a arquitetura 

e construção conceitual desenvolvida pelo governo FHC para efetivar as diretrizes do 

receituário neoliberal, com vistas a “[...] ampliar e aprofundar o processo de privatização do 

patrimônio nacional, em curso desde o governo Collor, no qual, é claro, se insere o nível 

superior da educação” (PEREIRA, 2007, p. 205). 

 O Plano traz como argumento para explicação da crise vivenciada pelo Brasil, que se 

trata de uma crise do Estado que se desviou de suas funções básicas. Nessa perspectiva, tal 

realidade gerou a deterioração dos serviços públicos (BEHRING, 2008). Conforme trecho deste 

documento: 

A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em razão do 
modelo de desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o Estado desviou-se 
de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, o que acarretou, 
além da gradual deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em particular, a 
parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise fiscal e, por 
conseqüência, da inflação (MARE/PDRAE, 1995, p.6). 

 
 Parte-se, portanto, da premissa que a causa da crise estaria localizada no Estado, tendo 

em vista suas excessivas atividades desempenhadas, que o fez desviar de suas ações básicas. 

De acordo com o PDRAE se faz primordial empreender uma “reforma gerencial” do Estado. 

Nesse sentido, de acordo com o plano: “É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de 

uma administração pública que chamaria de ‘gerencial’, baseada em conceitos atuais de 

administração e eficiência, voltada para o controle dos resultados e descentralizada” 

(MARE/PDRAE, 1995, p. 07).  

 O Plano, portanto, prevê uma transição de um modelo de administração pública41 

burocrática para uma administração gerencial, ao desenvolver a crítica à gestão burocrática, 

                                                           
40 “O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma 
do Estado e, depois de ampla discussão, aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em sua reunião de 21 de 
setembro de 1995. Em seguida foi submetido ao Presidente da República, que o aprovou [...]” (MARE/PDRAE, 
1995, p. 02). 
41 O Plano distingue três tipos de Administração Pública: Administração pública patrimonialista: neste tipo de 
administração, o aparelho do Estado existiu como uma extensão do poder do soberano, que se torna uma 
“excrescência” a partir do domínio do capitalismo, ao resultar sua substituição para a administração pública 
burocrática (MARE/PDRAE, 1995). Administração pública burocrática: Emerge durante a segunda metade do 
século XIX, atrelada à ideia de combate à corrupção e ao patrimonialismo. O Estado tinha o papel de manter a 
ordem e administrar a justiça, efetuando os contratos e o resguardo da propriedade. “Constituem princípios 
orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 
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caracterizada como “[...] rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno” 

(MARE/PDRAE, 1995, p. 13). Observa-se que os argumentos explicitados no documento se 

fundamentam em teorias da administração. Pereira (2007, p. 207) reitera que o PDRAE: 

[...] despolitiza a crise – que aparece como uma “crise do Estado” – e centra as 
soluções em gestões administrativas, velando, inclusive, o processo já em curso desde 
os anos 1980 de reorganização – com base em pressupostos neoliberais - do aparelho 
estatal em prol das necessidades do processo de acumulação capitalista (PEREIRA, 
2007, p. 207). 

  

 Isto posto, vale registrar também que, de acordo com o documento, 

[...] reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem 
ser controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos de privatização de 
empresas estatais. Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão 
importante quanto, e que no entretanto não está tão claro: a descentralização para o 
setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do 
poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços 
de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse processo de 
“publicização” (MARE/PDRAE, 1995, p. 12-13). 

  
 Sob esta perspectiva de administração pública gerencial, cabe destacar a prioridade 

conferida à transferência para o setor privado de atividades antes desenvolvidas pelo Estado, 

que passam a ser controladas pelo mercado. Registra-se aqui duas noções que devem ser 

salientadas: a publicização e “setor público não-estatal” (MARE/PDRAE, 1995). 

 A concepção de “publicização” é apresentada no documento como a transferência da 

execução para o setor público não-estatal de serviços considerados não-exclusivos do Estado, 

dentre os quais o documento destaca: a saúde, educação, cultura e pesquisa científica. Neste 

processo, o Estado deverá subsidiar tais ações (MARE/PDRAE, 1995). No que tange à noção 

de “setor público não-estatal”, concordamos com Pereira (2007) ao afirmar que tal concepção 

se aproxima da perspectiva de “Terceiro Setor”42 (fundações, ONG’s, associações), que se 

                                                           
impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal. Os controles administrativos visando evitar a 
corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos 
e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos processos, 
como por exemplo na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas” (MARE/PDRAE, 1995, 
p. 15). Administração pública gerencial - emergiu na segunda metade do século XX, teve como características 
da administração, a eficiência, a partir da redução de custos, balizado por uma cultura gerencial proveniente da 
administração de empresas. Cabe ressaltar que o PDRAE/MARE aponta a administração gerencial como um 
avanço em relação à administração pública burocrática (MARE/PDRAE, 1995, p. 15-16).  
42 Montaño esclarece que o termo “Terceiro Setor” foi construído, por intelectuais orgânicos do capital, compondo 
o seguinte recorte em esferas: o Estado (‘primeiro setor’), o mercado (‘segundo setor’), e a ‘sociedade civil’ 
(‘terceiro setor’). De acordo com o autor, este recorte é claramente neopositivista, estruturalista, funcionalista ou 
liberal, que isola e autonomiza a dinâmica de cada um deles, que, portanto, desistoriciza a realidade social. Como 
se o ‘político’ pertencesse à esfera estatal, o ‘econômico’ ao âmbito do mercado e o ‘social’ remetesse apenas à 
sociedade civil, num conceito reducionista” (MONTAÑO, 2005, p. 53). 
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manifesta no repasse de “[...] recursos públicos para o setor privado, metamorfoseado em 

‘público não-estatal’, transferindo responsabilidades estatais para entes privados e destruindo a 

possibilidade de construção de políticas públicas amparadas pelo princípio de universalidade” 

(PEREIRA, 2007, p. 208). Conforme Behring e Boschetti (2009, p. 154): 

O Programa de Publicização, que se expressou na criação das agências executivas e 
das organizações sociais, bem como da regulamentação do terceiro setor para a 
execução de políticas públicas. A essa nova arquitetura institucional na área social – 
sempre ignorando o conceito constitucional de seguridade – se combinou o serviço 
voluntário, o qual desprofissionalizava a intervenção nessas áreas, remetendo-as ao 
mundo da solidariedade, da realização do bem comum pelos indivíduos, através de 
um trabalho voluntário não remunerado 

 
 Diante destas considerações nos chama a atenção a presença da educação como 

atividade não-exclusiva do Estado, considerada como espaço que deve ser regulado pelo 

mercado. Cabe resgatar que “[...] na proposta do governo FHC, por iniciativa do MARE, 

portanto, as instituições estatais de ensino superior transformar-se-iam em entidades públicas 

de natureza privada, pode-se dizer semipúblicas” (SILVA JUNIOR e SGUISSARDI, 2001, p. 

46, grifos dos autores). 

 De acordo com Mancebo (2017, p. 883), “[...] no que tange à educação pode-se afirmar 

que o Plano Diretor pretendia inserir a educação entre os ‘serviços competitivos ou não-

exclusivos do Estado e estabelecia um novo precedente para as parcerias público-privadas” no 

ensino superior.  

 Lima (2005), por conseguinte, argumenta que estas noções estão atreladas às diretrizes 

formuladas pelos organismos internacionais do capital, que ganham força no país na metade da 

década de 1990, materializadas no PDRAE, que reforçou uma política privatista que 

redirecionou os caminhos da educação, com o aprofundamento de sua mercantilização. 

 Vale salientar também que o Plano Diretor se refere à Constituição de 1988, como um 

“retrocesso burocrático”, que promoveu o engessamento do aparelho estatal, ao criar privilégios 

e desprestigiar a administração pública (BEHRING, 2008). Segundo o documento: 

O Congresso Constituinte promoveu um surpreendente engessamento do aparelho 
estatal, ao estender para os serviços do Estado e para as próprias empresas estatais 
praticamente as mesmas regras burocráticas rígidas adotadas no núcleo estratégico do 
Estado. A nova Constituição determinou a perda da autonomia do Poder Executivo 
para tratar da estruturação dos órgãos públicos, instituiu a obrigatoriedade de regime 
jurídico único para os servidores civis da União, dos Estados membros e dos 
Municípios, e retirou da administração indireta a sua flexibilidade operacional, ao 
atribuir às fundações e autarquias públicas normas de funcionamento idênticas às que 
regem a administração direta (BEHRING, 2008, p.21). 
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 Ora, tal argumentação orbita sobre o processo de desmonte da Constituição Cidadã, a 

qual “[...] significou um dos mais importantes avanços para a política social brasileira” 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 156), balizada por um padrão de proteção social público 

e universal. Portanto, o PDRAE delineou um processo de retrocesso dos direitos previstos na 

Carta Constitucional, consubstanciada numa tendência de “[...] restrição e redução de direitos” 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 156).  

 Sob este quadro se instauram profundos impactos para os caminhos da educação e, em 

especial para o ensino superior. Vimos no capítulo anterior que em meio ao cenário de crise do 

padrão de acumulação capitalista foram engendradas reconfigurações econômicas, políticas e 

sociais que acarretaram impactos diretos nas diversas dimensões da vida social. Neste processo, 

constatou-se a adesão dos países ao ideário neoliberal e a constituição da reestruturação 

produtiva - compreendida pela racionalização da organização do trabalho e da produção 

(NEVES e FERNANDES, 2002).  

 Com base na argumentação de Neves e Fernandes (2002, p.22): 

Este novo estágio do processo civilizatório, que inaugura um novo nexo entre ciência, 
vida e ciência e trabalho e entre saber e poder, vem requerendo a formação de 
intelectuais de novo tipo. As reformas dos sistemas educacionais no mundo, e também 
no Brasil, têm repercussões técnicas e ético-políticas da atual reestruturação produtiva 
uma importante determinação. 

 
 Na realidade do Brasil, lócus de nossa pesquisa, pode-se observar que a reestruturação 

produtiva já apresentava sinais iniciais desde a década de 1980, todavia foi a partir da década 

de 1990 que ela assumiu maior incidência. Neste cenário foram impostas novas requisições ao 

sistema educacional no país, com a exigência de aumento do patamar mínimo de escolarização 

na formação para o trabalho simples e complexo (NEVES, 2008). 

 Conforme Neves (2008), os governos FHC empreenderam profundas modificações no 

aparato normativo do sistema educacional, com alterações na formação para trabalho simples e 

para o complexo, ao consubstanciar redimensionamentos no conteúdo curricular e na sua forma 

de gestão. Este aparato de reformulações se torna possível, mediante a utilização por parte do 

governo de instrumentos de consenso para efetivação de suas propostas no sistema educacional. 

Nesse sentido, reforça parcerias “[...] com os governos dos estados, o Congresso Nacional, os 

escalões superiores da burocracia na aparelhagem estatal bem como com a intelectualidade e 

lideranças sindicais na sociedade civil” (NEVES, 2008, p. 57). O fortalecimento de tais alianças 

também se manifestou com o oferecimento de recursos financeiros destinados aos 

estabelecimentos de ensino que aderissem às contrarreformas, e também articulações com o 
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empresariado, proprietários de instituições de ensino e o segmento escolar da Igreja Católica, 

fundações privadas e associações sem fins lucrativos (NEVES, 2008).  

 Mediante estas estratégias foi implementado um processo de desregulamentação do 

sistema educacional no país, que se iniciou com a criação do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), “[...] sem qualquer autonomia em relação ao aparato governamental, passou a se 

inscrever no cenário político-educacional brasileiro como órgão colaborador do Ministério da 

Educação na formulação e avaliação da Política Nacional de Educação” (NEVES, 2008, p. 57). 

Tal medida intensificava o grau de centralização exercido pelo poder executivo federal sobre a 

redefinição da política educacional no país, ao reforçar seus laços balizados por um projeto 

privatista (NEVES, 2008). 

 A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 

9394/1996, balizada pelo Projeto de Lei – PL 101/93 ocorre em meio a um cenário envolvido 

pela presença de projetos antagônicos de educação: de um lado um grupo em torno da luta pela 

educação pública e, de outro, os interesses dos grupos privados pela “liberdade de ensino” 

voltada para o mercado (LIMA, 2005).  

 A referida autora desenvolve um quadro43 comparativo acerca dos eixos centrais que 

orbitam em torno destes projetos antagônicos em disputa, mediante a análise do Projeto de Lei– 

PL 1.258/88 e Projeto de Lei nº 101/1993, os quais demarcam concepções antagônicas de 

educação, em particular no que tange ao ensino superior.  

 

TABELA 1 - CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO DO PROJETO DE LDB – PL 1.258/88 

E O PROJETO 101/93 (APROVADO COM A LEI 9.394/96) 

Projeto de LDB – PL 1.258/88 Projeto 101/93 – Lei 9424/96 

Concepção de educação, vinculada ao mundo do 
trabalho e à pratica social, produtora de 
conhecimentos. 

Concepção de ensino, limitada à aquisição de 
conhecimentos. 

Reafirma o dever do Estado na garantia de acesso e 
permanência a todos os níveis. Educação como um 
direito público subjetivo. 

O dever do Estado fica reduzido ao ensino 
fundamental, com progressivo atendimento ao ensino 
médio. 

Os princípios da educação nacional são os ideais de 
liberdade, igualdade, tolerância e justiça social. 

A igualdade e a justiça social não estão presentes 
como princípios norteadores da Lei. 

                                                           
43 De acordo com Lima (2005), o quadro foi construído a partir de Bollmann, Lobo Neto e Siqueira (1995). 



70 
 

 
 
 

Igualdade de condições de acesso e permanência, 
cabendo ao Estado efetivá-las. 

Implantação de condições de acesso à educação, 
incluindo que deverá haver incentivo da colaboração 
entre Estado e sociedade. 

Vincula a coexistência de escolas públicas e privadas 
ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 
reafirmando a gratuidade nas escolas públicas. 

Vincula a coexistência de escola públicas e privadas 
e exclui a questão da gratuidade. 

Reconhece o papel normativo, consultivo e 
deliberativo do CNE. 

Indica a criação de um órgão colaborador do MEC. 

 

Em relação à educação superior, afirma a 
obrigatoriedade da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

Retira a obrigatoriedade da indissociabilidade, 
através da diversificação das IES e dos cursos. 

 

Um dos objetivos centrais da educação superior é a 
reflexão crítica e participação na produção, 
sistematização e socialização do saber. 

Os objetivos da educação superior estão limitados ao 
domínio e desenvolvimento das ciências e 
humanidades para resolução de problemas nacionais. 

Fonte: Lima (2005, p. 343 e 344). 

 O presente quadro demarca um antagonismo entre os projetos de lei analisados.  

Contata-se que as propostas que fundamentaram a construção da LDB em 1996 orientam-se por 

projeto de educação pautado num projeto neoliberal de educação, que se distancia de uma 

concepção de educação integral voltada à prática social e construção de conhecimento, além de 

abrir brechas à transferência das ações do Estado em relação à educação para a sociedade civil, 

através de parcerias com fundações privadas e organizações sem fins lucrativos. 

 No bojo deste cenário, vale salientar que a LDB (Lei 9.394/96) estabeleceu a divisão 

escolar em dois níveis de ensino: a educação básica (constituída pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio) e o ensino superior. Tal divisão redefiniu parâmetros para a 

formação para o trabalho simples, com a educação básica e, para o grau mínimo para a formação 

do trabalho complexo, a partir do ensino superior. De acordo com Neves (2008, p. 60): 

[...] nessa nova fase de desenvolvimento capitalista no Brasil, amplia 
consideravelmente o patamar mínimo de escolarização do trabalho simples, deixando 
entrever o grau de racionalização atingido pelo conjunto das relações sociais no 
mundo e no país, nos anos iniciais no novo século. Entretanto, esse alargamento 
formal da base da pirâmide educacional não tem garantido, por si só, nem a sua 
universalização, nem a inclusão orgânica dos pressupostos científicos-tecnológicos na 
grade curricular desse nível de ensino.  

 
 Os redimensionamentos implementados no âmbito da educação durante o governo FHC 

foram fundamentais para a efetivação do Estado gerencial (previsto no Plano Diretor), 

demarcado por alianças com a sociedade civil na execução das políticas sociais, o que 

desencadeia um forte processo de focalização e precarização (NEVES, 2008).  
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 Neste quadro de contrarreforma da educação, houve um processo de aprofundamento 

do projeto neoliberal de privatização do ensino superior, com a criação do Decreto nº 2.207, de 

15 de abril de 1997, que posteriormente foi substituído pelo Decreto n° 2.306, de 19 de agosto 

de 1997. O referido decreto estabeleceu a regulamentação do sistema federal de ensino superior, 

mediante o reforço à diversificação institucional. Através deste decreto, delimitaram-se 

distinções para as IES: públicas, privadas sem fins lucrativos e com fins lucrativos (SILVA 

JUNIOR e SGUISSARDI, 2001). De acordo com o artigo 8º deste Decreto: 

Artigo 4º: Quanto à sua organização acadêmica, as instituições de ensino superior do 
Sistema Federal Ensino classificam-se em: I – universidades; II – centros 
universitários; III – faculdades integradas; IV- faculdades; V – institutos superiores 
ou escolas superiores (BRASIL, 1997). 

 
 Neves e Fernandes (2002, p. 31) destacam que “[...] somente as universidades 

continuariam a manter a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como princípio 

educativo, enquanto todas as demais se dedicariam exclusivamente ao ensino”.    

 Este aparato diversificado-diferenciado de instituições de IES representou um processo 

de expansão das IES privadas, bem como o aprofundamento do empresariamento do ensino 

superior no Brasil, deflagrado com a intensificação do privatismo na educação. Minto (2006, p. 

245) enuncia a seguinte reflexão sobre este processo:  

Fundamentalmente, a lógica do binômio diversificação-diferenciação revela o caráter 
privatizante contido nas propostas de fim do referido modelo de ensino superior. O 
desprezo para com as “funções tradicionais” da universidade explica-se, em grande 
medida, pela alteração de sua relação com o grande capital, cujo espaço de atuação no 
campo educacional prescinde dessa necessidade de diversificar o sistema, criando 
diferentes tipos de instituições e também novos mecanismos de financiamento 
(supostamente “desonerando” o setor público) que favorecem a “iniciativa privada”, 
o “mercado”, numa relação que enseja o movimento de mercantilização do saber e do 
ensino. 

 
 Sob a intensificação da lógica privatista é criado em 1999 o Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES),44 através da medida provisória nº 1.827, a qual se oficializa com a Lei 10.260 

em 12 de julho de 2001. Conforme seu artigo 1º, esse fundo é “[...] destinado à concessão de 

financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos” 

(BRASIL, 2001). É passível de financiamento até 100% (cem por cento) dos encargos 

educacionais cobrados dos estudantes pelas IES privadas de acordo com o artigo 4º, e 

compreende “[...] cursos da educação profissional, técnica e tecnológica, programas de 

                                                           
44 O FIES tinha a mesma fonte de financiamento do CREDUC (Programa de Crédito Educativo para estudantes 
carentes), criado em pela Lei n. 8.436 1992, tinha como base de financiamento recursos públicos por meio de “[...] 
encargos educacionais que variavam entre de 50% a 100 % do valor da mensalidade ou da semestralidade, 
depositado pela Caixa Econômica Federal na conta da instituição de ensino superior participante do programa” 
(BRASIL, 1992). 
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mestrado e doutorado” (BRASIL, 2001). Vale salientar que, desde a criação do FIES, este tem 

passado por redimensionamentos com intuito de atender cada vez mais à lógica do 

empresariamento do ensino superior no Brasil (LIMA, 2005). 

 Os elementos até então abordados explicitam que o governo Cardoso empreendeu um 

processo regressivo dos rumos do ensino superior no Brasil, ao promover um incentivo à 

mercantilização e privatização, o que deflagrou um processo de sucateamento das instituições 

públicas de nível superior. Por outro lado, não podemos deixar de destacar que neste período 

houve a expansão do quantitativo de IES e um maior acesso a estas instituições, ainda que 

majoritariamente através do setor privado (PEREIRA, 2007).  

 Este processo de contrarreforma da educação e, em especial, do ensino superior, é 

mantido com o governo Luís Inácio Lula da Silva, todavia com novas especificidades de 

concepção e condução de suas ações. Em 2002, a vitória de Luís Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), representou sob o viés 

estritamente simbólico a presença de um membro de origem popular no maior cargo do poder 

executivo nacional (LIMA, 2017), que trazia uma grande esperança por mudanças no projeto 

societário em vigência até então. De acordo com Neves (2008, p. 69), este contexto “[...] gerou 

uma expectativa em seus eleitores (cerca de 53 milhões de brasileiros) de reversão paulatina do 

projeto de sociedade e de educação política e escolar que vinha sendo implementado no país 

desde os anos finais do século XX”.  

 Contudo, torna-se necessário analisar que persiste neste governo a hegemonia do capital 

financeiro, associada a uma aderência “[...] dos interesses de outras frações do capital 

participantes do bloco de poder, especialmente os seus segmentos exportadores” (DRUCK e 

FILGUEIRAS, 2007, p. 29). Nesse cenário, as políticas sociais durante o governo Lula seguem 

a direção da focalização na pobreza e nos programas de transferência de renda. De acordo com 

as palavras de Druck e Filgueiras (2007, p. 29): 

[...] a política social foi se transformando em sinônimo de política social focalizada, 
voltada para os mais pobres e miseráveis – com a criação de inúmeros programas de 
complementação de renda. Implementada ainda de forma tímida pelos governos de 
Cardoso, tal política vai ser ampliada e aprofundada pelo governo Lula, que lhe dá 
continuidade sob os aplausos do Banco Mundial. 

 

 Lima (2005) aponta que o governo Lula advoga um projeto que se expressou na busca 

pela articulação entre estabilidade econômica e construção de coesão social. Suas ações 

políticas foram atravessadas pela lógica do pacto social, “[...] através da ampliação da 

participação da sociedade civil nos limites da democracia restrita” (LIMA, 2005, p.378). 
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 Compreendemos que o governo Lula, apesar de prosseguir com o processo de 

contrarreforma do ensino superior, efetivou alguns avanços nas ações educacionais, em especial 

para o ensino superior, o que se relaciona com a relação histórica do Partido dos Trabalhadores 

junto a segmentos do ensino superior, como os movimentos estudantil, de técnico-

administrativos e docentes. 

 Um dos aspectos deste governo se centra no forte discurso de democratização do acesso 

ao nível superior, mediante a expansão acelerada no número de vagas. Contudo, este processo 

de expansão do nível superior se efetivou via setor privado, particularmente por meio do 

incentivo do Estado ao financiamento do setor privado, parcerias público-privadas, com a 

expansão de programas como PROUNI e FIES (LIMA, 2005).  

 Neves (2008) destaca que a formação para o trabalho complexo manifestou estreita 

relação com as orientações dos organismos internacionais, através das diretrizes estabelecidas 

pelo Banco Mundial e Unesco para o ensino superior. Sendo assim, esta mesma autora afirma 

que houve um esforço pela implementação no governo Lula por “reformas”45 educacionais, 

com o processo de reformulação do ensino superior. Nesse sentido, este governo: 

Seguiu os mesmos princípios político-pedagógicos do seu antecessor e, ao mesmo 
tempo, contentou minoritariamente grupos progressistas da sociedade e ampliou o 
acesso à escolarização regular de forma supletiva de parcela da classe trabalhadora, 
associando requalificação profissional com empregabilidade. Em síntese, efetivou o 
projeto educacional sob a ótica do capital com um largo consenso do trabalho 
(NEVES, 2008, p.82).    

  

 Vale salientar que o governo Lula manteve o processo de contrarreforma do ensino 

superior que estava em curso desde os governos de Collor de Mello e Itamar Franco. Sendo 

assim, em 2004 foi criado o Grupo Executivo46 que encaminharia o processo de reformulação 

do ensino superior. Este Grupo elaborou o documento Reafirmando princípios e consolidando 

diretrizes da reforma da educação superior, o qual estabeleceu princípios e diretrizes que 

balizariam a “reforma” para o ensino superior. Apesar do documento prever que este processo 

de reformulação do ensino superior se daria por meio de um “processo democrático”, com a 

participação e diálogo com os movimentos sociais, não se identificou um efetivo processo de 

construção coletiva, tendo em vista que o MEC priorizou a participação de direções de 

entidades afinadas com a direção do projeto de reformulação (LIMA, 2005). 

                                                           
45 Cabe esclarecer que utilizamos a palavra reforma entre aspas, pois consideramos que se trata de uma 
contrarreforma na educação e, em especial, no ensino superior.  
46 Este Grupo Executivo foi coordenado por Fernando Haddad, sob a gestão de Tarso Genro como Ministro da 
Educação (LIMA, 2005). 
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 A autora Lima (2005, p. 406-407) realiza uma reflexão sobre o referido documento, o 

qual apresenta as seguintes concepções:  

1) a educação é considerada como um descaracterizado bem público, assim, o projeto 
advoga que, se todas as instituições -públicas e privadas- prestam este serviço público, 
poderá ser alocada verba pública para as instituições privadas e viabilizado o 
financiamento privado para as universidades públicas; 2) a justiça social é concebida 
como igualdade de oportunidades, assim caberá a cada indivíduo, a partir de suas 
competências e habilidades, conquistar espaço nos cursos pós-médios ou nas 
universidades; 3) o Estado deve assumir seu papel como regulador das novas relações 
entre público e privado. 

  

 Um aspecto de destaque é a diversificação das fontes de financiamento do ensino 

superior. Sendo assim, o referido documento faz referência à gratuidade apenas para as 

instituições de ensino do Sistema Público Federal. Portanto, abre-se brechas para o 

estabelecimento de cobranças de taxas e mensalidades nas demais IES públicas.  

 Vale apontar também que o documento reforça a proposta de diversificação das IES, ao 

apresentar “[...] uma clara diferenciação entre o papel das universidades (criação do 

conhecimento) e das demais instituições de ensino superior (atualização de conhecimentos)” 

(LIMA, 2005, p. 407). Salienta-se também o estímulo à flexibilização do currículo de graduação 

e a provisão do ensino à distância, que de acordo com o documento contribuiria para a 

otimização do processo de formação (BRASIL, 2004). 

 O documento também faz referência à democratização do acesso que estará associado à 

diversificação do sistema. E a garantia da permanência se daria a partir da viabilização da oferta 

de bolsas de trabalho destinada a alunos carentes (LIMA, 2005), já se constata uma perspectiva 

de permanência do ensino superior atravessada por ações de caráter focalizado. Conforme a 

redação oficial do documento: 

A nova Lei Orgânica deverá considerar a implementação nas IFES de formas de apoio 
material aos estudantes carentes com comprovado bom rendimento escolar, como 
bolsas de trabalho, implantação do Programa de Primeiro Emprego Acadêmico e a 
ampliação dos cursos noturnos, como ações fundamentais para permitir a presença de 
estudantes que não disponham dos recursos suficientes, garantindo a sua permanência 
pelo tempo necessário para a sua adequada formação. Nesse contexto, a Loteria 
Especial para Financiamento da Bolsa-permanência nas IFES deverá cumprir papel 
relevante (BRASIL,2004).  

  

 Os elementos apresentados nos dão subsídios para se pensar na arquitetura da 

contrarreforma do ensino superior que foi desenvolvida durante o governo Lula. Vale sinalizar 

que não temos a pretensão de realizar uma análise minuciosa acerca do documento apresentado 

nos parágrafos anteriores, mas sim captar elementos iniciais para se pensar nos caminhos 

assumidos pela política educacional a partir de então. 
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 Dando prosseguimento à reformulação do ensino superior no governo Lula da Silva, 

cabe salientar que seu direcionamento está atrelado aos eixos de flexibilidade e 

competitividade, que conduziram um crescente processo de privatização interna nas 

universidades públicas, associado ao seu processo de precarização (LIMA, 2005). 

 Dentre as novas diretrizes de política governamental para o ensino superior 

estabelecidas no referido governo, podemos apontar a lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), cujo objetivo foi 

assegurar o processo em âmbito nacional de avaliação das instituições de ensino superior, dos 

cursos de graduação bem como do desempenho acadêmico de seus estudantes (BRASIL, 2004). 

O sistema de avaliação foi constituído por avaliações internas e externas às IES além da 

aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que manifesta a 

lógica dos “provões”, já presente no governo de FHC, “[...] não apresenta qualquer avanço 

democrático” (LIMA, 2005, p. 410), tendo em vista que reforça uma concepção pautada no 

ranqueamento, com viés meritocrático, produtivista e impositivo (LIMA, 2005). As avaliações 

externas serão realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). Os resultados obtidos por meio das avaliações das instituições e cursos de 

graduação, são classificados em conceitos e apresentados publicamente, além de reforçar a 

perspectiva de ranking entre as IES (LIMA, 2005). 

 De acordo com a análise de Pereira (2010), a implementação do SINAES tem relação 

com o incentivo à ampliação do setor privado, balizado por uma lógica regulatória e gerencial 

das IFES. Sob este processo o governo realiza investimentos com base em resultados 

apresentados pelas instituições. Por conseguinte, Lima (2005, p.402) realiza a seguinte crítica 

acerca deste Sistema: 

Entre as principais críticas ao SINAES, podemos destacar o fato de que a política de 
avaliação é apresentada de forma descolada do conjunto de ações realizadas pelo 
governo Lula da Silva e que incidem, diretamente, na configuração da política de 
educação superior, como a política econômica e sua submissão às diretrizes da política 
dos organismos internacionais, especialmente no que se refere ao pagamento da dívida 
externa; a aprovação da reforma da previdência pelo Congresso, imputando aos 
servidores públicos a perda de direitos trabalhistas conquistados nas últimas décadas 
e resultando em um número imenso de aposentadorias nas universidades públicas, 
cujas vagas não foram repostas, além do fato de que foram indicadas comissões 
absolutamente governistas, inviabilizando qualquer crítica fundamentada à política de 
avaliação do governo. 

 
 As análises desenvolvidas até aqui nos permitem perceber que o governo em curso 

incrementou uma perspectiva fortemente balizada na lógica produtivista e empresarial, ao diluir 

também as fronteiras entre público e privado. Sendo assim, foi criado em o Decreto 5.205 de 
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14 de setembro de 2004, “[...] que regulamentou as parcerias entre as universidades federais e 

as fundações de apoio, viabilizando a captação de recursos privados, majoritariamente 

empresariais, para financiamento de suas atividades” (NEVES, 2008, p. 83). Outra ação se 

refere ao estabelecimento da Lei 11.079/2004 que demarcou “[...] as normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública federal, 

possibilitando maior inserção empresarial na prestação de ‘serviços públicos de educação’” 

(NEVES, 2008, p. 83). 

 Neste quadro, cabe destacar a Lei de Inovação Tecnológica, nº 10.973, promulgada em 

dezembro de 2004, a qual dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo (BRASIL, 2004). Esta lei regulamentou a instalação de 

empresas no ensino superior público, bem como fornece abertura para a utilização de seus 

recursos (LIMA, 2005). 

 Ressalta-se ainda o Projeto de Lei n. 3627/2004, que estabeleceu um Sistema Especial 

de Reserva de Vagas nas instituições públicas federais de ensino superior, direcionado a reserva 

de 50% das vagas para “[...] alunos advindos de escola pública e para autodeclarados negros e 

indígenas” (MANCEBO, 2004, p. 847). Este Projeto de Lei foi alvo de diversas críticas, tais 

críticas emergem também por parte dos reitores que 

[...] reivindicam autonomia para definir a melhor forma de aumentar a participação 
dos estudantes pobres no ensino superior, para expandir o número de vagas, além de 
solicitarem a criação de um fundo de assistência estudantil que garanta a permanência 
dos estudantes nos cursos, de modo que a democratização de acesso ao ensino superior 
não seja apenas um discurso sedutor sem resultados reais (MANCEBO, 2004, p. 847). 

  

 Lima (2005) ao realizar uma análise sobre o Sistema Especial de Reserva de Vagas, 

reconhece a importância das lutas empreendidas pelos movimentos sociais, em meio aos anos 

1980, em prol da ampliação do acesso ao ensino superior de negros e índios, por meio das 

políticas de ação afirmativa, a qual deve estar inscrita num debate mais amplo em torno da 

política de acesso e permanência. Nesse sentido, a autora argumenta que a perspectiva da 

política de cotas do governo Lula, orbita pelo viés da focalização da política educacional sob a 

concepção de “alívio da pobreza”, atrelada a um distanciamento e esvaziamento dos princípios 

defendidos pelos movimentos sociais em defesa da universalização do acesso à educação. Com 

base neste debate, Lima (2005, p. 424) defende que “[...] a política de cotas, inscrita nos marcos 

da política de ações afirmativas, deve construir como horizonte político, estratégias para 

assegurar acesso universal à educação escolar, em todos os níveis”. 
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 Diante destas postulações, avançamos no debate sobre uma fundamental ação no bojo 

da diluição entre as fronteiras público e privada, que foi a implementação do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), com a lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. De acordo 

com a artigo 1º da referida lei: 

Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa Universidade 
para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas 
de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) 
para estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em 
instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos (BRASIL, 2005). 
  

 Mancebo (2004) destaca que o Projeto de Lei nº 3.582/2004 que balizou a construção 

do PROUNI, previa o aproveitamento de vagas ociosas (que não estavam preenchidas) em IES 

privadas, as quais seriam destinadas aos estudantes considerados pobres, proveniente de escolas 

públicas, e também aos professores de ensino fundamental da rede pública, que possuíam 

diploma de nível superior. A autora enuncia também que tal programa se insere numa política 

de cotas, mediante o provimento de bolsas para estudantes autodeclarados negros, pardos e 

indígenas. Dentre as críticas direcionadas ao PROUNI, ressalta-se sua lógica de espraiamento 

da privatização, que traz demasiadas preocupações acerca dos rumos do ensino superior.  

 No que tange à análise do processo de aprofundamento da privatização, constata-se uma 

diminuição dos investimentos por parte do Estado em instituições educacionais públicas. 

Todavia, Mancebo (2004) assinala que há outros elementos implícitos neste debate sobre a 

privatização, a qual nem sempre está atrelada à uma redução dos gastos públicos. Nesse sentido, 

ela destaca que há situações que a privatização acontece associada ao aumento do gasto público 

destinado para o setor, explicita-se, portanto, o caso das ações delegatórias, realizadas com o 

estímulo às iniciativas empresariais voltadas à complementação ou substituição do governo. 

Sob este raciocínio, a autora aponta que o PROUNI se insere nesta situação, tendo em vista que 

ao ser implementado, não haverá uma diminuição dos recursos estatais direcionados ao ensino 

superior público, o que acontecerá será a realocação de verbas públicas voltadas às instituições 

privadas, mediante a compra de vagas do setor privado educacional. Conforme as palavras da 

referida autora o PROUNI “[...] não é o ‘afastamento’ da ação estatal, senão sua reconfiguração 

quanto à oferta do ensino superior” (MANCEBO, 2004, p. 853). Outro aspecto importante de 

se ressaltar nesse processo privatizante da educação, é a transferência de responsabilidades 

públicas para entidades privadas (MANCEBO, 2004). 

 Em meio à proposição de ações governamentais de ampliação do acesso ao ensino 

superior, cabe destacar o Decreto nº 5.622, publicado em 2005, que regulamentou o ensino 
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superior à distância. A expansão dos cursos EAD está atrelada ao atendimento dos interesses 

do capital, enquanto uma estratégia extremamente lucrativa. Esse processo tem acarretado a 

desqualificação da educação, por meio de uma formação esvaziada e aligeirada. Por 

conseguinte, não podemos deixar de perceber o reforço com o ensino à distância da perspectiva 

de educação como mercadoria (LIMA, 2005).  

 Salientamos até então alguns dos principais dispositivos legais criados durante o 

governo Lula, que contribuíram para o processo de expansão e ampliação do acesso ao ensino 

superior, sob o contexto de contrarreforma da educação. Cabe ressaltar que ainda neste governo 

houve a instauração do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), mediante o Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, com 

“[...] o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação 

superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 

humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL, 2007). O REUNI foi construído 

mediante o reforço da prerrogativa de expansão e democratização do acesso, envolvido por um 

movimento contraditório de ganhos e perdas. No tópico 2.3 do presente capítulo, analisaremos 

mais especificamente o Programa REUNI. 

 Diante destes apontamentos, Leher (2018, p. 24) realiza a seguinte reflexão: 

Conjugando a busca da governabilidade dos “de baixo” com os sopros de 
democratização do acesso (por meio do Programa Universidade para Todos – ProUni 
e do Programa de Financiamentos Estudantil – FIES) e com os interesses do setor 
financeiro, os governos Lula da Silva e Dilma Roussef efetivamente ampliaram as 
matrículas da educação superior – corroborando a crença de que seus governos tinham 
compromisso com a democratização do acesso ao ensino superior. No entanto, não 
pelo acesso prioritário às instituições universitárias e tecnológicas públicas, mas, 
principalmente, por meio do repasse de verbas públicas para corporações do setor 
educacional (sobretudo, organizações financeiras) por meio dos referidos FIES e 
ProUni. 

  

 Conforme este apanhado apresentado dos governos FHC e Lula da Silva em relação às 

suas ações na educação, postula-se que a proposta de contrarreforma do ensino superior 

desenhada e iniciada a partir dos anos 1990 com Fernando Henrique Cardoso, foi consolidada 

e aprofundada durante o governo Lula, todavia com a presença de marcas contraditórias que se 

manifestaram na ampliação do acesso do ensino superior aos segmentos populares, pauta de 

luta dos movimentos sociais, estudantil e sindical. Outrossim, é notório perceber a presença 

neste cenário de projetos antagônicos de educação. Vale salientar que durante o governo Dilma 
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Rousseff47 deu-se continuidade à direção assumida pelo governo Lula, a partir do programa de 

expansão do ensino superior. 

Nesse significativo período – 2003 a 2014 -, o bloco de poder logrou importante 
coesão em torno de sua agenda educacional, o que possibilitou um inédito 
enraizamento destas políticas educacionais no Estado por meio de Decretos muito 
abrangentes, como o Plano de Desenvolvimento da Educação – Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094/2007, como por meio de leis, 
como as que instituem o Plano Nacional da Educação (Lei nº 13005/2014), a que 
redefine o Financiamento Estudantil (Lei nº 12202/2010), a partir da qual o Estado 
amplia o repasse de verbas públicas para o financiamento estudantil, a que possibilita 
maior isenção tributária às corporações educacionais por meio do Programa 
Universidade Para Todos (Lei nº 11096/2005). O fim do governo Dilma Rousseff não 
acarretou o estancamento dessas políticas – longe disso – que seguem absorvendo 
enorme soma de verbas públicas em detrimento do orçamento das universidades e 
institutos tecnológicos federais. 

 
 O caminho teórico percorrido até aqui, permite-nos afirmar que durante os governos 

Lula e Dilma se manifestou o direcionamento de uma política social voltada à focalização na 

pobreza e extrema pobreza, pautada em programas de transferência de renda. Por outro lado, 

verificamos que estes governos impulsionaram o processo de expansão do ensino superior 

público, com a ampliação do acesso de estudantes provenientes de camadas mais empobrecidas 

da classe trabalhadora. Associada a esta expansão, cabe destacar a criação em 2010 ainda 

durante o governo de Lula, do Programa Nacional de Assistência Estudantil48 (PNAES), fruto 

da luta dos movimentos estudantis, conforme veremos mais adiante. 

 

2.2 O PROCESSO DE “DEMOCRATIZAÇÃO” DO ENSINO SUPERIOR: UM 

UNIVERSO DE CONTRADIÇÕES E PROJETOS ANTAGÔNICOS 

 

 A reflexão sobre o processo de democratização no ensino superior está interligada a um 

universo de contradições e à presença de disputas entre projetos antagônicos de educação. Tal 

                                                           
47 O governo petista de Dilma Rousseff (2011-2016) se caracterizou pela manutenção do programa de expansão 
do ensino superior empreendido durante o governo Lula, além da ampliação de políticas sociais compensatórias. 
Diante de um cenário de protestos pelo país desde 2013, a referida presidenta se reelege em 2014 sob o cenário 
tensionado. Em 2016, Dilma sofre um processo de impeachment  e seu vice Michel Temer assume a presidência 
(MANCEBO, 2017). Cabe salientar que não pretendemos neste estudo adentrar na análise do governo de Dilma 
Rousseff, tendo em vista que nosso foco se centra na análise da política educacional efetuada durante o governo 
de Lula, que abarcou o recorte temporal de realização da presente pesquisa, compreendido entre 2007-2012, 
período que representou o processo de implantação do REUNI e o desenvolvimento da Política de Assistência 
Estudantil no Brasil.  
48 Cabe esclarecer que o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, instituído pela Portaria Normativa 
nº 39, de 12 de dezembro de 2007, e pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, constitui-se num importante 
marco ao garantir a obrigatoriedade da formulação e operacionalização da assistência estudantil com o objetivo de 
reduzir a evasão e garantir a permanência dos estudantes nas Instituições Federais de Ensino Superior e Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2010). 
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processo, portanto, orbita pela manifestação das lutas dos movimentos sociais e estudantil em 

prol da democratização do ensino superior (e defesa de uma educação gratuita e de qualidade), 

que vai de encontro aos interesses dos empresários e organismos internacionais em realizar um 

aprofundamento da mercantilização do ensino superior e ampliação do financiamento para os 

diferentes segmentos do setor privado. 

 Cabe resgatar que, em suas análises sobre a reforma universitária durante a década de 

1960, Fernandes (1975b) já sinalizava a existência de projetos antagônicos de universidade. 

Com a presença dos interesses da burguesia nacional e internacional que defendia a manutenção 

e preservação do padrão dependente de ensino superior. E, por outro lado, a existência dos 

movimentos sociais, estudantil, dos docentes que lutavam pela possibilidade de construção de 

um ensino superior balizado pela universalidade e democratização do acesso. Conforme vimos 

na discussão do tópico 1.3 (capítulo 1). De acordo com o referido autor: 

Como expectativa universal, todos os círculos sociais mencionados querem 
universidades que concorram para diminuir ou para eliminar a dependência cultural 
extrema, em relação ao exterior, em que nos achamos. A essa expectativa junta-se à 
exigência específica dos jovens e dos professores, educadores e intelectuais radicais, 
em prol da democratização interna da universidade. Para eles, reforma universitária é 
indissociável da destruição da monopolização do poder pelos estratos conservadores 
das classes altas e médias. Por isso, quando falam ou lutam pela reforma universitária 
não querem apenas “reorganizar” formalmente o ensino superior. Visam construir 
uma universidade totalmente nova – educacionalmente criadora, intelectualmente 
crítica e socialmente atuante, aberta ao povo e capaz de exprimir politicamente os seus 
anseios mais profundos (FERNANDES, 1975b, p. 64). 

 

 Este autor defende a bandeira de luta dos movimentos estudantis, sindicais e sociais em 

prol de uma educação universal e sinaliza como caminho para este processo o incentivo à 

educação criadora intelectual e à pesquisa crítica, com vistas à superação do padrão dependente 

de educação. Contudo, durante a Ditadura Militar o governo empreende uma contrarrevolução 

conservadora, com a manutenção dos interesses do capital (FERNANDES, 1975b). 

 O pensamento de Fernandes (1975b) traz elementos fundamentais para o processo de 

compreensão da história do ensino superior, o qual está envolvido pelas disputas de projetos 

antagônicos. Nesse sentido, o itinerário teórico sobre o processo de contrarreforma do ensino 

superior a partir dos anos 1990, abordado em linhas anteriores deste capítulo, indica-nos uma 

intensificação desse cenário de disputas, em que fortalece a concepção de educação como 

mercadoria. Tal tendência se mostra como uma ofensiva à luta pela educação pública, gratuita 

e de qualidade, pautada na democratização de seu acesso.  

 Esta discussão, por sua vez, nos traz inquietudes acerca da efetivação da democratização 

do ensino superior no Brasil, país de capitalismo dependente, constituído por uma burguesia 
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interna que se alia aos interesses dos organismos internacionais e reforça a concepção de um 

padrão dependente de educação.  

 Cabe salientar, por sua vez, que durante os governos Lula e Dilma Rousseff, entre os 

anos de 2003 e 2016, houve um processo significativo de expansão do ensino superior, aliado 

a incentivos estatais ao setor privado, com a criação de programas como PROUNI e o FIES. 

Sendo assim, pode-se perceber que a expansão ocorreu majoritariamente via setor privado 

(PEREIRA, 2018). Deste modo: 

Assim, ainda que o acesso ao ensino superior brasileiro faça parte das bandeiras e 
lutas históricas de setores da classe trabalhadora que estiveram, por décadas, alijados 
de tal direito, a forma e o conteúdo de tal expansão – com matrículas concentradas em 
IES com finalidades lucrativas – vêm respondendo mais a frações da burguesia, que 
precisam ampliar seus mercados, do que efetivamente à democratização do 
conhecimento, visto o perfil dessa expansão estar associado ao acesso via compra do 
serviço educacional, acompanhado da fragilidade do processo formativo no quesito 
qualidade acadêmica (PEREIRA, 2018, p. 190). 

 

 Contudo, é fundamental tecer que neste período não houve somente retrocessos, tivemos 

também alguns avanços que de certa forma trouxeram impactos ao processo de democratização 

no ensino superior. Primeiramente, destaca-se o processo de uma expansão do ensino superior 

público, embora em menor proporção que no setor privado. Conforme se pode verificar nas 

tabelas abaixo: 

TABELA 2 – NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, POR 
ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA – 2003-2006 (GOVERNO LUÍS INÁCIO LULA DA 

SILVA) 
 

 
Fonte:  Queiroz (2014, p. 72) / Dados do INEP. 
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TABELA  3 – NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, POR 
ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA – 2007-2010 (GOVERNO LUÍS INÁCIO LULA DA 

SILVA) 
 

 
Fonte:  Queiroz (2014, p. 72) / Dados do INEP. 

 

TABELA 4 – NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, POR 
ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA – 2011-2012 (GOVERNO DILMA ROUSSEFF) 

 
Fonte:  Queiroz (2014, p. 73) /  Dados do INEP. 

 

 Um outro aspecto é a percepção que a expansão ocorrida mediante o REUNI, durante 

os governos Lula e Dilma, representou, ainda que parcialmente, uma resposta às lutas 

empreendidas pelos movimentos sociais e estudantis que demandaram acesso à universidade 

pública, Políticas de Assistência Estudantil, vagas em cursos noturnos de graduação, cotas para 

estudantes de escolas públicas e cotas raciais (PEREIRA, 2018). 

 A referida autora alerta, por sua vez, que este processo de expansão esteve acompanhado 

por um processo de precarização, diante dos insuficientes recursos dispendidos (PEREIRA, 
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2018), debate este que desenvolveremos no tópico seguinte. Diante destes elementos, é notório 

perceber a permanência de uma contrarreforma do ensino superior efetivada desde FHC, mas 

com a presença de algumas especificidades. 

 Com base nestes apontamentos, vale assinalar que o fenômeno da expansão do ensino 

superior, bem como os eixos que permeiam a democratização do acesso e permanência dos 

estudantes, orbitam por uma complexa dinâmica. Tal processo, por sua vez, é determinado pelo 

cenário neoliberal, o qual desencadeia impactos diretos para a Política de ensino superior no 

Brasil (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA; 2012).  

 É notório, a nosso ver, destacar que as mudanças ocorridas nas instituições de ensino 

superior, em especial nas universidades públicas brasileiras, se entrelaçam por movimentos 

contraditórios manifestados em meio ao cenário neoliberal pelos interesses e orientações dos 

organismos internacionais que imbricam com os interesses políticos governamentais para 

aumentar a escolaridade da população e, por outro lado, as pressões sociais nacionais por mais 

educação e democratização do acesso ao ensino. Essa conjugação de interesses convergem o 

ensino superior num espaço complexo de disputas, elencadas por duas forças propulsoras – 

exigências do mercado e as exigências políticas e sociais em prol do direito à educação. Neste 

processo de disputas, o Estado se reafirma, ao aproveitar para fortalecer suas estatísticas 

educacionais e o seu modelo de desenvolvimento (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 2012). 

 Gomes e Moraes (2009) abordam sobre o processo de expansão do ensino superior no 

Brasil, e destacam que este fato se reflete em um movimento de metamorfoses empreendidas 

ao longo do curso histórico de sua constituição. Sendo assim, estes autores questionam se esta 

expansão do ensino superior, manifestada com o aumento das matrículas de estudantes, 

significou realmente um processo de democratização do acesso ao ensino. 

 De acordo com Gomes (2008, p. 28-29), durante o governo FHC a expansão do ensino 

superior no Brasil: 

[...] foi realizada mediante financiamento privado, doméstico, com a participação 
ativa do “consumidor de serviços educacionais”, numa clara definição da educação 
superior como mercadoria, o que cristaliza a marca da política liberal-conservadora 
deste governo, com a tentativa de apagamento, na memória discursiva da população, 
da ideia de educação como direito. Para o sucesso desse processo, teve papel 
fundamental a implementação de mecanismos de avaliação que estabeleceram a 
competitividade como motor de dinamização do moderno mercado da educação 
superior por meio da ampla divulgação que o governo e a mídia davam aos resultados 
do Exame Nacional de Cursos, o Provão (GOMES, 2008, p. 28-29).   

 

 A partir de 2003 com o governo Lula, o processo de expansão manteve continuidade, 

assumindo nova tônica. Aliado a um discurso de democratização do acesso ao ensino superior, 
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este governo implementa um conjunto de políticas e programas voltadas à ampliação do acesso 

(GOMES; MORAES, 2009), conforme foi discutido no tópico anterior. Todavia, os referidos 

autores argumentam que esta expansão se efetivou mediante um processo de ensino 

massificado, cuja discussão deve envolver diferentes fatores, tais como:  

[...] a função atribuída a esse nível de ensino no contexto do sistema de massa, as 
condições da infra-estrutura física, os critérios de acesso, os programas de assistência 
e apoio aos estudantes, a relação professor/aluno, a herança cultural e escolar dos 
estudantes matriculados, as características sociais, culturais e econômicas da 
população matriculada. Todos esses fatores têm implicações para a definição da 
qualidade da educação em universidades e instituições não universitárias, tanto 
públicas como privadas. Portanto, é importante que a agenda de pesquisa na educação 
superior explore as relações entre sistema de massa e qualidade da educação. 
Considere-se, por exemplo, que parte considerável da população estudantil no Brasil 
se constitui de estudantes trabalhadores (ou trabalhadores estudantes?), os quais não 
possuem tempo físico para dedicar-se aos estudos e muitos dos quais também não 
adquiriram um habitus de estudo ao longo de sua trajetória escolar (GOMES; 
MORAES, 2009, p. 14). 

  

 A argumentação desenvolvida por estes autores traz importantes determinações para o 

presente estudo, cujo eixo central é a concepção de Política de Assistência Estudantil no ensino 

superior que se efetiva na atualidade, a qual aponta para uma inserção que não está descolada 

das contradições presentes no processo de democratização do ensino superior. Nesse quadro, 

considera-se que a universidade brasileira, que historicamente guardou as marcas do privilégio 

social, nos últimos anos tem estendido seu acesso aos demais segmentos sociais da classe 

trabalhadora. Contudo, a abertura dos canais de acesso ao ensino superior, não foi suficiente 

para desconstruir o processo de segmentação e diferença de classes sociais, presente no acesso 

de estudantes a cursos de graduação mais concorridos (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 

2012), bem como, a permanência dos estudantes nos cursos diante das dificuldades 

socioeconômicas vivenciadas. 

 Em meio ao cenário de controvérsias no qual se insere o ensino superior, sofrendo os 

impactos e dilemas da conjuntura social, política e econômica, é fundamental perceber também 

que os projetos expansionistas e de democratização do acesso enfrentam ameaças e retrocessos 

(PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 2012). 

 Neste quadro, o processo de expansão, evidenciado com o projeto REUNI, esteve 

acompanhado por adesões, mas também por profundas críticas concernentes “[...] ao 

rebaixamento da qualidade acadêmica, à precarização do trabalho docente, ao desmonte da 

estrutura universitária e, sobretudo ao descompasso entre as verbas prometidas e altas metas de 

expansão de matrículas prometidas” (PRESTES; JEZINE; SCOCUGLIA, 2012, p. 209). Sendo 

assim, no tópico seguinte problematizaremos sobre o REUNI e seus contradições. 
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2.3 O REUNI E O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS FEDERAIS 

 Ao longo deste capítulo percorremos a discussão sobre as políticas governamentais para 

a educação, especificamente às voltadas para o ensino superior, sob o contexto de efetivação de 

uma contrarreforma do ensino superior. Tal processo estruturado e iniciado com o governo 

FHC, foi consolidado no governo Lula, em meio à presença de projetos antagônicos de 

educação, com o incentivo ao processo de expansão das instituições de ensino superior, 

sobretudo as IES privadas mercantis. Neste tópico nos deteremos mais especificamente sobre a 

problematização do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), o qual orbita nesta relação de projetos antagônicos de 

educação.  

  O período identificado pelos anos de 2003 a 2006, que antecederam à implementação 

do REUNI, foram demarcados pela presença do Programa Expandir, desenvolvido pela 

Secretaria de Educação Superior (SESu)/MEC, que já guiava as intenções de ampliação das 

IES. Este Programa, por sua vez, representou um dos primeiros passos do governo Lula em 

direção à proposição de ações para a expansão do ensino superior (NASCIMENTO, 2013), 

balizado por uma política de expansão e interiorização das universidades públicas federais no 

país (BRASIL, 2006).   

 O Programa Expandir se guiou pelas seguintes ações previstas: 

[...] implementação ou consolidação de novas universidades federais em todas as 
regiões; alocação de recursos (humanos e infraestrutura física) exclusivos para a 
interiorização de universidades federais preexistentes através da criação de novos 
campi ou fortalecimento daqueles já existentes no interior por meio da implantação 
de cursos novos ou do fortalecimento de cursos recém-criados nestes locais (SOUSA, 
2011, p. 23). 

 

 Conforme informações49 coletadas no site do Ministério da Educação é possível 

perceber que mediante o Programa Expandir houve a criação de novas universidades, com a 

transformação de faculdades em universidades, bem como a inauguração de novos campi pelo 

interior do país. Dentre as medidas adotadas pelo Programa neste processo de expansão,50 

                                                           
49 Reportagem publicada em 28 de julho de 2006 pelo site do Ministério da Educação. Disponível: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6729&catid=212:educacao-superior 
Acesso em: 11 de outubro de 2018. 
50 Durante o processo de implantação do Programa Expandir, entre 2003 e 2006, houve a criação das referidas 
instituições: a Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UFTPR), Curitiba, Paraná; a Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em Diamantina, Minas Gerais; a Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, Minas Gerais; a Universidade Federal de Alfenas (Unifal), Alfenas, Minas 
Gerais; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Rio 
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destacam-se o “[...] desmembramento de uma universidade federal em outra, transformações 

de escolas e faculdades federais em universidades, e criações de universidades novas” (SILVA, 

2014, p. 72). 

 Conforme Giareta e Pfeiter (2009, p. 3730). 

Através do Projeto Expandir do Ministério da Educação (MEC), iniciado em 2003, o 
Governo Federal investiu R$ 592 milhões com o objetivo de expandir e interiorizar o 
Ensino Superior no Brasil, criando, até 2006, 10 novas Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES) e 40 novos campi. Os dados dos Censos do INEP registram que em 
2003, quando iniciou o Projeto Expandir, havia 109.184 vagas nas Universidades 
Federais brasileiras, e ao final do Projeto, em 2006, registrou 132.203 vagas. 

 
 Ademais, durante o processo de implementação deste Programa, houve a criação de 

3.840 cargos, que compreenderam 2.365 vagas para professores e 1.475 para técnicos, bem 

como de 120 cargos de direção e 420 para funções gratificadas. Objetivava-se, assim, oferecer 

30 mil vagas até 2007 (BRASIL. MEC, 2006). 

 Ao analisar estes dados constata-se que houve uma expansão no número de instituições 

públicas e vagas, sobretudo pelo interior do país. Todavia, cabe ressaltar que tal processo se 

deu acompanhado pelas precárias condições das instituições em possibilitar a permanência dos 

estudantes ingressantes, objeto de nosso estudo. 

 Sendo assim, no bojo destas ações de expansão foi instituído o REUNI, em 2007, por 

meio do Decreto nº 6.096, delineado pela proposta de expansão e reestruturação das 

universidades federais, cujo objetivo era a criação das condições para ampliação do acesso e 

permanência no ensino superior (BRASIL, 2007). De acordo com o referido Decreto: 

[...] fica instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais - REUNI, com o objetivo de criar condições para a ampliação 
do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 
federais (BRASIL, 2007). 

  

 Este Decreto traça como meta global do Programa, “[...] a elevação gradual da taxa de 

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

alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a 

contar do início de cada plano” (BRASIL, 2007).   

 Sendo assim, o processo de adesão das instituições ao Programa se deu por meio de 

contrato de gestão com o Ministério da Educação. As universidades apresentavam seus planos 

                                                           
Grande do Sul; a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Mossoró, Rio Grande do Norte (BRASIL. 
MEC, 2006).  
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de reestruturação e o estabelecimento de metas, que deveriam ser executadas pelo prazo de 

cinco anos. Assim, o financiamento estava condicionado ao cumprimento de tais metas. Por 

outro lado, as universidades que não conseguissem atingir os objetivos estabelecidos teriam 

cortes nos recursos. Ademais havia a indicação de reformulação político-pedagógica nas 

instituições com o processo de flexibilização dos currículos (LIMA, 2011). 

 Conforme as palavras da referida autora: 

Para cada universidade federal que aderir a este “termo de pactuação de metas”, ou 
seja, um contrato de gestão com o MEC, o governo “promete” um acréscimo de 
recursos limitado a vinte por cento das despesas de custeio e pessoal. Entretanto, uma 
análise cuidadosa do parágrafo terceiro do artigo 3º e do artigo 7º do Decreto de 
criação do Reuni deixa claro em que termos ocorrerá esta “expansão”, pois “o 
atendimento aos planos é condicionado à capacidade orçamentária e operacional do 
MEC” e “as despesas decorrentes deste processo devem estar circunscritas às dotações 
orçamentárias consignadas anualmente ao MEC” (LIMA, 2011, p. 92). 

 
 No que tange à adesão das IFES ao REUNI, reportagem publicada no site do MEC, em 

21 de dezembro de 2007, informou que:  

Todas as instituições federais de educação superior aderiram ao Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). A 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foi a 53ª instituição a 
apresentar proposta de expansão ao Ministério da Educação. Com a adesão da 
UTFPR, [...], 100% das universidades federais apresentaram planos de expansão 
(BRASIL.MEC, 2007b).  

 
 A expressiva adesão, ainda no primeiro ano do REUNI, chama a nossa atenção. Tal 

realidade ganha sentido quando contextualizamos o período anterior ao REUNI, correspondente 

ao governo FHC nos anos de 1990, que compreendeu um cenário de compressão orçamentária 

e contenção dos gastos públicos para as políticas sociais, sendo para as IFES uma realidade de 

recursos escassos e sucateamento. Diante deste quadro, o REUNI emergiu para as IFES como 

uma “tábua de salvação”, metáfora que faz referência à possibilidade de reversão desta 

realidade de escassez de recursos, para uma perspectiva de expansão, interiorização e captação 

de recursos (CARDOSO, 2016). 

 Todavia, cabe destacar que o processo de implementação do REUNI se desenvolveu em 

um contexto contraditório de permanência do ajuste fiscal durante o governo Lula. Assim, os 

recursos orçamentários foram insuficientes para acompanhar o processo de expansão das vagas 

de cursos de graduação nas IFES. Por outro lado, é inegável que o REUNI também representou 

o ingresso de pessoas à universidade pública que nunca teriam acesso, seja no interior, seja nas 

capitais.  
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 Nesse sentido, cabe ressaltar que durante o período de implantação do REUNI nas IFES 

entre os anos de 2007 e 2012, houve um progressivo aumento no número de matrículas em 

cursos de graduação presencial, conforme veremos no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 1- MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL EM 

UNIVERSIDADES FEDERAIS (2007-2012) 

 
 Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados do Censo da Educação Superior de 2007 a 2012 (INEP, 
2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012) 
 

 Com base no gráfico acima, destaca-se que houve um aumento de 53% (cinquenta e três 

por cento) no percentual de matrículas em cursos de graduação presencial, em relação ao 

período de 2007 a 2012. Nesse sentido, o REUNI efetivou um movimento de ampliação do 

acesso ao ensino superior nas universidades federais, por intermédio de uma questão objetiva 

de expansão pautada no aumento no número de vagas.  

 Este quadro de expansão das matrículas em cursos de graduação nas IFES foi 

acompanhado por mudanças também no perfil dos estudantes que passam a ingressar nestas 

instituições federais. Sendo assim, com base na IV Pesquisa de Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos Estudantes de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras 

(ANDIFES, 2016), 51 apresentaremos dados sobre o perfil destes estudantes: 

 

                                                           
51 Esta Pesquisa realizada pela Andifes, com a contribuição do FONAPRACE, foi publicada em julho de 2016 e 
“[...] reúne as características socioeconômicas básicas dos estudantes de graduação das Universidades Federais 
atendidos nas cinco regiões geográficas. Dando continuidade ao que já vinha sendo desenvolvido por esta entidade, 
este diagnóstico, implementado em 2014, é a quarta atualização, feito quatro anos após a última pesquisa” 
(ANDIFES, 2016, p. 10). 
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TABELA 5 -  DISTRIBUIÇÃO DE GRADUANDOS E POPULAÇÃO BRASILEIRA 
SEGUNDO O SEXO - DE 1996 A 2014 (%) 

 

Fonte: ANDIFES. FONAPRACE. IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação 
das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras (2014) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE): Pesquisas Anuais de Domicílios (1996, 2003 e 2014) e Censo 2010. FONAPRACE – Pesquisas do Perfil 
(1996, 2003 e 2010). CEPES (2014).  

¹ Exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

 Os dados da tabela acima indicam que há uma maior participação de estudantes do sexo 

feminino nos cursos de graduação em relação ao sexo masculino, em especial nos anos de 2003 

que compreendia 53%  e, em 2010 abrangia 53,51%, havendo um aumento deste percentual. A 

título de comparação, a referida tabela explicita que, em relação à composição da população 

nacional, a participação feminina se mostra também com percentual maior que a masculina. 

 Foi apresentado na IV Pesquisa de Perfil que, em 2003, os estudantes das IFES 

autodeclarados brancos compreendiam 59,4%, em 2010. Esse percentual caiu para 53,93% e 

em 2014/2015 reduziu para 45,67%. Por outro lado, em tendência oposta, houve o crescimento 

da proporção dos autodeclarados pretos, que em 2003 representavam 5,9%, em 2010 cresceram 

para 8,72% (2010) e em 2014/2015 compreendiam 9,82%. Também cresceu o percentual de 

estudantes autodeclarados pardos, conforme respectiva sequência cronológica 28,3% (2003); 

32,08 (2010) e 37,75% (2014/2015). De acordo com este documento, os estudantes 

autodeclarados pretos e pardos correspondiam juntos a 47,57%, que em valores absolutos 

demonstra que triplicou a participação deste grupo no universo de discentes das IFES 

(ANDIFES, 2016). 

 A referida pesquisa apontou também que 66,19% dos discentes eram provenientes de 

famílias com renda per capita média de até 1,5 salário mínimo, sendo que 31,97% 

compreendiam renda de até 0,5 salário mínimo, e 21,96 % viviam com renda entre 0,5 e 1 

salário mínimo. Verifica-se, portanto, um número significativo de estudantes com níveis de 

renda mais baixos. Cabe destacar que nas Regiões Norte e Nordeste a média de renda per capita 

dos discentes não ultrapassava R$ 717,00 (ANDIFES, 2016). 
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 Os dados explicitados nos levam a constatar que o perfil dos discentes das IFES “[...] é 

feminino e cada vez mais popular e negro” (ANDIFES, 2016, p. 12). Esta afirmação revela um 

processo de democratização do acesso às universidades federais, todavia este quadro nos traz 

questionamentos sobre o desenvolvimento pelas IFES de ações efetivas para a permanência 

destes estudantes, tendo em vista que não basta ampliar o acesso, é preciso também criar 

condições para que os estudantes possam se manter na universidade.  

 Nesse sentido, cabe destacar que o Programa REUNI explicita como diretrizes a redução 

das taxas de evasão e retenção atreladas também às seguintes medidas: 

[...] a ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso; a ampliação da 
mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos 
que possibilitem o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 
instituições, cursos e programas de educação superior; a revisão da estrutura 
acadêmica; a diversificação das modalidades de graduação; a ampliação de políticas 
de inclusão e assistência estudantil e a articulação da graduação com a pós-
graduação (BRASIL, 2007, grifos nossos). 

 
 O fragmento supramencionado nos chama atenção para a construção de uma ligação 

entre a política expansionista proposta no REUNI e a ampliação de políticas de assistência 

estudantil. Sendo assim, em 2010 foi criado o Programa Nacional de Assistência Estudantil, 

mediante Decreto 7234/2010, diante das lutas do movimento estudantil por condições de 

permanência e do cenário de expansão de vagas intensificado com o REUNI. As palavras de 

Pereira (2018, p. 192) nos auxiliam a compreender este processo: 

[...] reconhecer que a expansão realizada por meio do REUNI foi, ainda que muito 
parcialmente, uma resposta dos governos Lula/Dilma a demandas históricas de 
movimentos sociais que exigiam o acesso à Universidade Pública, a uma Política de 
Assistência Estudantil que garantisse a permanência, à interiorização, a vagas em 
cursos noturnos para discentes trabalhadores, às cotas para estudantes de escolas 
públicas e cotas raciais, dentre outros. Contudo, tal expansão veio acompanhada de 
forte precarização, com recursos insuficientes, porque se manteve o ajuste fiscal e a 
limitação de alocação direta de recursos nas IFES. A expansão majoritariamente [...] 
ocorreu via setor privado, que por meio de isenções fiscais – beneficiado com 
programas governamentais como o PROUNI e o Fundo de Financiamento Estudantil 
(FIES) – pôde se expandir de forma veloz. 

 

 Retomando a discussão sobre o quadro de expansão do ingresso de alunos nas 

universidades federais, Lima (2011) alerta para uma realidade de intensificação do trabalho 

docente nas universidades, tendo em vista que a ampliação no quantitativo de estudantes não 

foi acompanhada por um aumento expressivo no quantitativo de servidores (docentes e 

técnicos-administrativos). Como veremos nos gráficos abaixo: 

 

 



91 
 

 
 
 

GRÁFICO 2 – NÚMERO TOTAL DE DOCENTES (EM EXERCÍCIO E 

AFASTADOS) EM UNIVERSIDADES FEDERAIS (2007-2012) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados do Censo da Educação Superior de 2007 a 2012 (INEP, 

2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012). 

 A partir dos dados explicitados no gráfico acima, verifica-se que durante o processo de 

implantação do REUNI nas IFES, houve uma ampliação no quantitativo de docentes nas 

universidades federais. Contudo, este crescimento é pequeno se comparado ao quantitativo de 

estudantes matriculados em cursos de graduação presencial durante o período de 2007 a 2012.  

A título de exemplificação, pode-se observar que no ano de 2007 tinha-se os quantitativos de 

578.536 estudantes de graduação e de 56.833 docentes. No ano de 2012, as universidades 

federais compreendiam 885.716 estudantes matriculados e 81.624 docentes (INEP, 2007-2012). 

Tais dados, portanto, evidenciam as discrepâncias no quantitativo de estudantes e docentes, que 

tem acarretado a precarização nas condições de trabalho destes docentes nas universidades 

federais. 

 Buscamos também dados acerca do quantitativo de servidores técnicos-administrativos, 

que nos levaram a identificar um crescimento no número destes servidores, embora 

significativamente menor que o quantitativo de estudantes matriculados em cursos graduação 

presencial. No gráfico, a seguir, será apresentado este crescimento no número de servidores 

técnicos-administrativos: 
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GRÁFICO 3 - NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS (EM EXERCÍCIO E AFASTADOS) EM UNIVERSIDADES 

FEDERAIS (2007-2012)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados do Censo da Educação Superior de 2007 e 2012 (INEP, 

2007; 2012). 

 

 Constata-se, portanto, um aumento de 47% (quarenta e sete por cento) no número de 

servidores técnico-administrativo no ano de 2012, que correspondia a 92.987 servidores, em 

relação ao quantitativo de 2007, que compreendia 63.094 (INEP, 2007-2012).  

 Batista (2013) realizou um estudo sobre as condições de trabalho docente na 

universidade pública, frente ao processo de implantação do REUNI. A pesquisa consistiu em 

análise documental, referente ao Programa Reuni, e aplicação de questionários a docentes que 

atuam nos cursos de licenciatura noturnos criados com recursos criados a partir do Programa 

Reuni, em uma universidade mineira. Os resultados da pesquisa demostraram que na 

universidade pública analisada, a ampliação de vagas discentes, realizada pelo Reuni, constituiu 

um processo que não foi acompanhado pela reposição de vagas docentes, de servidores técnico-

administrativos e ampliação da infraestrutura. Na percepção dos sujeitos da pesquisa a 

universidade pública passa por um processo de democratização do ensino no contexto atual e 

consideram que o Reuni possibilitou a expansão das universidades federais e o aumento do 

número de alunos.  Os docentes pesquisados revelaram que a principal consequência do Reuni 

para o seu trabalho foram a ampliação do quantitativo de alunos e a heterogeneidade entre eles. 

Destacaram, por sua vez, a intensificação e precarização das condições do trabalho docente, a 

partir das diferentes atividades demandadas ao professor universitário (ensino, pesquisa, 

extensão, atividades administrativas) atreladas à cobrança por produtividade. Ademais, 
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reconheceram que a expansão no número de alunos foi superior ao número de docentes, mas 

apresentaram uma visão positiva do Programa que, de acordo com eles, possibilitou mais 

recursos para a universidade. Todavia, defenderam que o Programa deveria ser acompanhado 

por um financiamento compatível, que garantisse um quantitativo adequado de professores, 

servidores técnico-administrativos e ampliação da infraestrutura.  

 Outro problemática que emerge durante o período de implantação do REUNI foi a 

publicação da Portaria Interministerial nº 22 de 2007 do MEC e do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), que dispõe sobre o banco de professores-equivalentes. Este 

banco foi apresentado pela Portaria “[...] como um instrumento de gestão administrativa de 

pessoal” (BRASIL, 2007b), ao conferir autonomia para as universidades na realização de 

concursos públicos e na contratação de professores substitutos conforme os limites 

estabelecidos pelo banco (CISLAGHI, 2010). 

 A portaria estabelece a quantificação do banco de professor-equivalente, ao tomar como 

referência o professor adjunto 40h, sendo assim as universidades têm autonomia para definir os 

regimes de trabalho dos contratos e concursos dentro dos parâmetros estabelecidos (BRASIL, 

2007b). O artigo 2º desta Portaria, traz as seguintes especificações: 

Art. 2º O banco de professores-equivalente corresponderá à soma dos Professores de 
3º Grau efetivos e substitutos em exercício na universidade, expressa na unidade 
professor-equivalente. § 1º A referência para cada professor-equivalente é o Professor 
Adjunto, nível I, no regime de trabalho de quarenta horas semanais. § 2º Os docentes 
efetivos em regime de dedicação exclusiva ou em regime de 20 horas semanais serão 
computados multiplicando-se a quantidade de professores pelo fator 1,55, no primeiro 
caso, e 0,5, no segundo, tendo em vista o disposto no art. 7o, parágrafo único, da Lei 
no 11.344, de 8 de setembro de 2006. § 3º Os docentes substitutos serão computados 
proporcionalmente aos fatores indicados no § 2º, multiplicando-se os docentes 
substitutos em regime de 20 horas por 0,4 e aqueles em 40 horas, por 0,8. § 4º O 
cálculo do total de professores-equivalente do banco levará em conta as contratações 
já autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em processo de 
realização (BRASIL, 2007b, p.01). 

  

 Cislaghi (2010, p.149) pontua que o banco de professor-equivalente consistia “[...] numa 

medida complementar à lógica de expansão determinada pelo REUNI”, que traz impactos 

diretos no futuro da pesquisa e extensão nas universidades. Havia uma preocupação, por parte 

da comunidade acadêmica e entidades sindicais, que as universidades optassem pela 

contratação de professores 20h, ao invés do docente de dedicação exclusiva e, também, a 

contratação de professores substitutos em lugar de professores efetivos (ANDES, 2007).  

 Este processo foi alvo de uma forte resistência por parte dos docentes dentro das 

unidades, os quais tem participação na decisão quanto ao regime de trabalho para as novas 

vagas de professores. Sendo assim, até 2009 se verificou que o banco de professor-equivalente 
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não teve tanta adesão nas universidades, tendo em vista que houve uma diminuição do número 

de vagas para docentes 20h e uma ampliação para docentes de dedicação exclusiva 

(CISLAGHI, 2010).  

 Cabe perceber com o exposto acima que a análise sobre o processo de implantação do 

REUNI nas IFES não está descolado do movimento dialético que o determina, à medida que 

orbita pelas relações entre os sujeitos que compõem a comunidade acadêmica, os quais 

vivenciam a realidade nas instituições e empreendem movimentos de resistência (SILVA, 

2015). 

    

2.4 AS CONTRADIÇÕES DA IMPLANTAÇÃO DO REUNI NA UFF: EXPANSÃO 

COM QUALIDADE? 

  

 A análise do processo de implementação do REUNI na UFF, cuja adesão aconteceu em 

2007 no Palácio da Justiça de Niterói, após protestos de estudantes e pelas entidades sindicais 

de docentes e de técnico-administrativos, envolveu-se por posicionamentos distintos e 

antagônicos pelos diversos segmentos da comunidade universitária (GREGÓRIO, 2011). 

 A UFF foi uma das últimas instituições a aderir ao contrato de gestão do REUNI, durante 

a gestão do reitor Roberto Salles. Cabe salientar que uma análise cuidadosa sobre o arsenal 

documental da referida instituição permite-nos constatar que as propostas e princípios destes 

documentos já se manifestavam em conformidade com as propostas do REUNI. Dentre tais 

documentos podemos citar: o Projeto Pedagógico- Institucional (PPI) da UFF de 2002;  o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF 2003-2007; Projeto de Adesão da UFF ao 

Programa Reuni em 2007 ; o Termo de Acordo de Metas celebrado entre a UFF e o MEC em 

2007  o Regulamento dos Cursos de Graduação de 2008; o segundo Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2008-2012 (GREGÓRIO; RODRIGUES; MANCEBO, 2012). 

 Dito isto, sem a pretensão de desenvolver uma análise minuciosa sobre tais documentos, 

buscamos nos parágrafos que se seguem traçar breves considerações e captar suas inter-relações 

com o processo de adesão ao REUNI, mediante a discussão sobre o Projeto Pedagógico-

Institucional da UFF (2002) e o Termo de Acordo de Metas (2007), documentos fundamentais 

que traçam a arquitetura do processo de implementação do REUNI na UFF bem como do 

processo de reestruturação curricular.  

 O documento “Projeto Pedagógico-Institucional da UFF”, foi divulgado em junho de 

2002, aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (CEP). O conteúdo do referido documento 
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em sua introdução reafirma princípios como a autonomia, a liberdade de ensino e a pluralidade 

de ideias (GREGÓRIO; RODRIGUES; MANCEBO, 2012). De acordo com o Projeto 

Pedagógico: 

Os fundamentos do PPI/UFF, orientando o processo educativo de forma articulada, 
no entanto, não pode secundarizar os compromissos sociais da Instituição. A ideia de 
autonomia, que se expressa no cotidiano educacional através do princípio da liberdade 
de ensino, se impõe como corolário dos compromissos sociais e engendra o caráter 
plural da Universidade. Mas esta pluralidade não é neutra e nem necessariamente 
atende a interesses comuns. Tal fato exige que a Universidade explicite os 
fundamentos de sua proposta para a sociedade, como forma de submeter-se à crítica 
social. Assim, a afirmação da liberdade de ensino cria as condições para que ele possa 
legitimamente materializar-se, articulando a pluralidade de ideias e propostas que 
caracterizam a instituição (UFF, 2002, p.8). 

  

 Gregório; Rodrigues; Mancebo (2012) apontam que uma análise atenta sobre PPI 

permite compreender que embora o documento apresente princípios pautados numa perspectiva 

de formação fundada no modelo transdisciplinar, o documento traça sua intencionalidade de 

projeto pedagógico balizado na “flexibilização das estruturas curriculares”. Conforme podemos 

identificar em fragmentos do documento: “[...] torna-se necessária a configuração de estruturas 

curriculares mais flexíveis para os diferentes programas de ensino” (UFF, 2002, p. 18).  Esta 

perspectiva orbita pelas estratégias do REUNI de defesa da reestruturação curricular, mediante 

o redesenho curricular dos cursos, valorização da “flexibilidade” e interdisciplinaridade e a 

diversificação das modalidades de graduação (SILVA, 2015).  

 Este PPI fornece os pressupostos para a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) – 2003-2007, que já sinalizava, portanto, para a princípios e metas 

estabelecidos pelo REUNI. Sendo assim, de acordo com o PDI – 2003-2007: “A grande ênfase 

da UFF, nos próximos cinco anos, será pautar seus investimentos na expansão planejada dos 

cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu, em igual ordem de prioridade, sempre 

orientada por critérios de mérito, em consonância com a sua Missão” (UFF, 2004). 

 Sendo assim, é possível perceber que este documento reafirma como uma de suas metas, 

a serem perseguidas, o processo de expansão no número de vagas para estudantes de graduação, 

pós-graduação e de extensão, além do incentivo à diversificação de suas fontes de recursos 

financeiros (UFF, 2004 apud GREGÓRIO, RODRIGUES, MANCEBO, 2012). Associado ao 

panorama de expansão, este instrumento legal já apontava também como objetivos o estímulo 

à construção de programas voltados à redução da retenção e evasão dos estudantes (UFF, 2004). 
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 Após a adesão da UFF ao REUNI, foi aprovado em 2009 o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 52 (PDI) 2008-2012. Este plano manteve o projeto de reestruturação do ensino 

superior, cuja perspectiva se centrou no processo de expansão dos cursos, já presente no PDI 

2003-2007: 

O PDI 2003-2007 elegera como “eixo central” de todo o seu desenvolvimento o lema 
“EXPANSÃO DE VAGAS E MELHORIA QUALITATIVA DOS CURSOS”. 
Verificou-se imediatamente a pertinência deste eixo com o que se apresentava como 
propósito básico do REUNI, cujo objetivo explícito era “criar condições para a 
ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo 
melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 
universidades federais” (Decreto 6.096 de 24 de abril de 2007) (UFF, 2009, p. 08). 

 
 O fragmento acima extraído do PDI 2008-2012 explicita sua vinculação e continuidade 

ao PDI anterior, além de realizar sua adequação às propostas do REUNI. Sendo assim, ao 

analisar o conteúdo deste PDI se identifica sua compatibilidade aos princípios do REUNI, o 

qual se faz presente em diversas partes do documento, como podemos verificar no fragmento a 

seguir: 

O programa REUNI trouxe a oportunidade para a UFF ampliar, aprofundar e conferir 
sustentabilidade às ações de seu PDI, melhorando a qualidade da expansão já existente 
e realizando investimentos planejados em infraestrutura e pessoal que estabeleçam 
uma base sólida para o desenvolvimento da Universidade para além dos 5 anos de 
duração previstos no REUNI (UFF, 2008, p. 10). 

 
 O documento reafirma como uma de suas estratégias o processo de “reestruturação 

acadêmico-curricular”, pautada na defesa de uma flexibilidade acadêmica, ao pontuar também 

o estímulo ao uso de novas Tecnologias da Informação (TICs) nas modalidades de ensino 

semipresencial e à distância (EAD), além de promover a capacitação de docentes para a 

utilização de novas ferramentas de ensino/aprendizagem (UFF, 2009, p. 12). Cabe refletir aqui 

sobre a centralidade da modalidade do EAD como foco para a expansão da UFF, tendo em vista 

que esta modalidade figura como um dos elementos estruturantes do processo de contrarreforma 

do ensino superior (SILVA, 2014). De acordo com LIMA (2011, p. 27), a política de EAD: 

Apresentada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) como uma estratégia 
para “atualização tecnológica” dos professores e das universidades e para 
“democratização do acesso” ao ensino superior nos marcos da “globalização 
econômica” e da “sociedade da informação”, esta política vem operando a ampliação 
do setor privado na área educacional, especialmente no ensino superior, e a 
massificação da formação nos marcos da certificação em larga escala. 

 

                                                           
52 A introdução do documento apresenta que o “Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2008-2012 traduz 
o esforço da comunidade acadêmica para pensar seu desenvolvimento de forma planejada, participativa e crítica, 
visando levar a cabo o preceito constitucional para a Universidade Pública brasileira de, gozando de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecer ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão” (CF, Art. 207) (UFF, 2009, p. 07). 
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 Mediante estes fundamentos foi criado todo um aparato jurídico e político para a 

consolidação de uma política de ensino à distância, que ganhou centralidade na agenda dos 

reitores das universidades federais (LIMA, 2011), dentre as quais se insere a UFF.53  

 Cabe problematizar que, em meio a lógica de mercantilização do ensino superior, o 

ensino à distância se consubstancia como uma via extremamente lucrativa para a expansão 

capitalista. Tal modalidade é demarcada pela lógica de formação de profissionais, no que Chauí 

(1999) identifica como “universidade operacional”, caracterizada pela formação esvaziada e 

aligeirada, que anula as possibilidades de crítica ao status quo, reduzida ao treinamento e à 

“reciclagem” (PEREIRA, 2009). Cabe notar também que no ensino à distância, os estudantes 

não entram em contato com a pesquisa e extensão, eixos fundamentais à formação humana 

crítica (GREGÓRIO, 2011). 

 Nesse sentido, a problemática levantada centra-se na compreensão de como o EAD, 

num país de capitalismo dependente, como o Brasil, é utilizado para a expansão do ensino 

superior, como uma alternativa lucrativa e de baixo custo, “[...] ao enxugar gastos com 

instalações, infraestrutura e equipamentos e com o pagamento de docentes e funcionários” 

(BRAZ; RODRIGUES, 2013, p. 266). Diante deste quadro, o setor público tem oferecido cursos 

na modalidade do EAD, em sua maioria através de cursos de formação de professores 

(licenciaturas) (PEREIRA, 2009), geralmente direcionado aos cursos frequentados por 

estudantes provenientes de classes menos abastadas (BRAZ; RODRIGUES, 2013). Sendo 

assim, durante o governo Lula houve a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

voltada para a oferta de cursos de formação de professores pelas instituições públicas 

(PEREIRA, 2009). 

 Outro aspecto a ser explicitado referente ao conteúdo do PDI 2008-2012, diz respeito às 

estratégias de ampliação no número de vagas existentes na graduação, mediante as ações de 

redução e evasão dos estudantes; estímulo à criação de turnos noturnos e a implementação de 

novos cursos de graduação (UFF, 2009, p. 12).  

 O debate sobre o REUNI não pode desconsiderar o processo de interiorização, o qual é 

apresentado como “[...] uma marca constitutiva da UFF” (SILVA, 2015, p. 181), conforme 

veremos nas linhas que se seguem. Sendo assim, ao realizar uma análise sobre o PDI 2008-

                                                           
53 Na UFF o EAD é ofertado mediante consórcio com o Centro de Educação Superior a Distância do Estado do 
Rio de Janeiro (CONSÓRCIO-CEDERJ), compreendendo seis cursos: Bacharelado em Administração Pública, 
Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Letras,Bacharelado em Engenharia de Produção, Tecnologia em 
Segurança Pública e Tecnologia em Sistemas de Computação). O EAD se constitui por dois eixos: a Plataforma 
de Ensino e Aprendizagem (Plataforma MOODLE) e a mediação de um tutor (UFF, 2016). 
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2012,  Silva (2015) aponta que a interiorização é descrita no Plano como parte da identidade da 

UFF, à medida que a instituição é apresentada com o maior quantitativo de Polos no interior 

(UFF, 2009 apud SILVA, 2015). Conforme o referido PDI:  

A UFF é a mais interiorizada das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, 
com cursos em 16 cidades. Conta com 29 unidades de ensino superior, 91 
departamentos e um colégio de aplicação. Possui 2.287 professores, sendo 1.250 
doutores e 686 mestres, dos quais 1.860 estão em regime de dedicação exclusiva e 
173 em regime de 40 horas semanais. Possui 4.064 servidores técnico-administrativos, 
21.115 alunos de graduação e 3.028 de pós-graduação. A área total dos seus campi é 
de cerca de 8 milhões de m².  
Ao longo dos últimos 10 anos houve intensificação da interiorização da UFF no 
Estado do Rio de Janeiro com a criação de 11 cursos bem como o surgimento de 03 
pólos de ensino: Rio das Ostras, Volta Redonda e Nova Friburgo (UFF, 2009, p. 10). 

 
 De acordo com Silva (2015), o processo de interiorização na UFF foi demarcado por 

subsídios dos governos municipais.54 O PDI 2008-2012 corrobora o processo de expansão e 

consolidação da interiorização, além de sinalizar a necessidade das “[...] parcerias com as 

municipalidades que apoiem e reforcem a política de interiorização” (UFF, 2009, p. 23). Cabe 

considerar que o processo de interiorização na UFF antecedeu o momento de adesão desta 

instituição ao REUNI. Nesse sentido, a expansão da referida universidade para o interior55 se 

deu a partir da década de 1960. 

 Geograficamente, a UFF apresenta forte presença no interior do Estado do Rio de 

Janeiro (GREGÓRIO, 2011). Atualmente compreende Polos em: Niterói (Sede), Campos dos 

Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Volta Redonda, Santo Antônio de Pádua, Angra dos Reis, 

Nova Friburgo, Petrópolis e Oriximiná (Pará)”.56  

 Em linhas gerais, haja vista que não temos a pretensão de realizar um aprofundamento 

sobre esta discussão, apresentaremos, nos parágrafos que se seguem, algumas considerações 

sobre os Polos da UFF localizados no interior. 

                                                           
54 “Esse processo se constituiu majoritariamente em um regime compartilhado entre as prefeituras e a universidade: 
doação dos terrenos e das instalações pelos municípios, que também colaboraria com um suporte financeiro para 
os docentes, além de participação do poder municipal no processo de abertura de vagas para o vestibular. Nesse 
sentido, o processo de interiorização é marcado por um forte componente político, porquanto, a presença de um 
campus universitário se tornava grande plataforma política para os políticos locais [...]” (SILVA, 2012, p.182) 
55 “Apesar da sede administrativa e a maior parte dos cursos serem oferecidos em Niterói, a UFF já começou 
agregando cursos em Volta Redonda (Engenharia Siderúrgica) e Campos (Serviço Social) a partir da década de 
1960. Posteriormente, a universidade avançou para Santo Antônio de Pádua, na década de 1980, e para Angra dos 
Reis, Cabo Frio, Itaperuna, Macaé e Miracema, na década de 1990. Nos anos 2000 foram abertos cursos em São 
João de Meriti, Nova Friburgo, Rio das Ostras e mais um em Macaé” (GTPE-ADUFF/SSIND, 2013, p. 28). 
56 O Campus de Oriximiná (estado do Pará)  foi  criado em 1975. Desenvolve atividades extensionistas articuladas 
com o ensino e a pesquisa e estende, ocasionalmente, suas atividades aos municípios limítrofes de Oriximiná (sítio 
da UFF, s/ano). 
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 O Polo Universitário de Rio das Ostras (PURO) iniciou seu processo de expansão em 

2003, com a proposta inicial de parceria com a prefeitura local, que cederia o espaço físico e a 

construção da estrutura dos prédios do PURO até 2006. Todavia, este projeto durou até 2011, 

e o Polo funcionou durante dez anos na estrutura física de uma escola municipal cedida pela 

Prefeitura (SILVA, 2012). Atualmente, o Polo compreende dois institutos: Instituto de 

Humanidades e Saúde (IHS) e Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT). Houve a reforma do 

Prédio Multiuso que instalou o ICT. O Polo dispõe de Moradia Estudantil e Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA) (UFF, 2018). Destaca-se, por sua vez, a demanda pela construção 

de um Restaurante Universitário, a qual se tornou pauta de luta do movimento estudantil57 de 

Rio das Ostras.  

 O Instituto de Macaé foi instalado em 1992, por meio de convênio com a Prefeitura 

Municipal de Macaé, ofertando cursos de Administração e Ciência Contábeis. Em 2001 passou 

a oferecer também o curso de Direito, através de parceria com o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Em 2013, os cursos ganham autonomia curricular e grade própria separada de Niterói. 

Esta unidade não apresenta serviços de Moradia Estudantil e Restaurante Universitário (UFF, 

s.d.) 

 O Campus Universitário de Nova Friburgo foi inaugurado em 2007, também fruto de 

uma parceria entre a UFF e a Prefeitura local. Compreende o Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo (ISNF), cujos cursos ofertados são: Biomedicina, Fonoaudiologia e Odontologia 

(UFF, s.d.). O referido Campus não dispõe de Moradia Estudantil e Restaurante Universitário. 

 Em 2015 foi criada a Escola de Engenharia de Petrópolis, mediante convênio com a 

Prefeitura Municipal de Petrópolis, que cedeu a instalação de um antigo CIEP.O campus dispõe 

de quatro pavimentos, compreendendo quatro laboratórios (UFF, s.d.). Ressalta-se também que 

esta unidade não apresenta Restaurante Universitário e Moradia Estudantil. 

 A Unidade de Angra dos Reis tem seu surgimento articulado à Prefeitura Municipal de 

Angra dos Reis. Em 1992 foi criado o primeiro curso de Pedagogia, nas instalações de uma 

escola municipal. Em 2008 foi criado o Instituto de Educação de Angra dos Reis, com 

instalações e corpo docente próprios, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos 

Reis. Dois novos cursos, a partir de 2011, são ofertados pelo Instituto, Geografia e bacharelado 

                                                           
57 Em outubro de 2018, estudantes do polo de Rio das Ostras ocuparam a reitoria da UFF, em Icaraí – Niterói, ao 
reivindicar a construção do Restaurante Universitário no polo. A Polícia Federal foi acionada, diante da ocupação 
(JORNAL O FLUMINENSE, 2018). 
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em Políticas Públicas (UFF, s.d.). A Unidade também não dispõe de Moradia Estudantil e 

Restaurante Universitário.  

 Com relação ao Polo de Campos dos Goytacazes, pode-se destacar que desde 1962 foi 

criado o Curso de Serviço Social, como setor regional da Escola de Serviço Social de Niterói, 

tornando-se, posteriormente, Departamento. Em 1975, adquire sede própria, com a ampliação 

de seu espaço físico. Em 1999 foi instalado o Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional. Este Polo oferta cursos de licenciatura (História, Geografia e 

Ciências Sociais) e bacharelado (Serviço Social, Ciências Econômicas, Psicologia, Geografia, 

História, Ciências Sociais) (UFF,s.d.). Este Polo também não dispõe de serviços de Moradia 

Estudantil e Restaurante Universitário. Ademais, algumas salas de aulas estão sob a estrutura 

de containers, que é considerado “[...] altamente prejudicial para a saúde vis-à-vis que são 

espaços fechados, com uma péssima acústica, aumentando consideravelmente os riscos de 

adoecimento dos docentes” (SILVA, 2015, p. 185) e dos discentes. 

 A unidade de Pádua foi criada desde 1985 com a oferta do curso de Matemática, no 

entanto só foi inaugurado oficialmente o prédio da UFF em 2012. Suas instalações até 2011 

funcionavam em um Colégio de Pádua e no CIEP Anaíde Panaro Caldas. Atualmente, houve a 

construção de um prédio com instalações novas, entretanto, o Polo não dispõe de Moradia 

Estudantil e Restaurante Universitário. Oferece cursos de bacharelado em Matemática e 

Licenciaturas em Matemática, Física, Ciências Naturais, Computação, Pedagogia e Educação 

do Campo (UFF, s.d.). 

 Em referência ao Polo de Volta Redonda, pode-se destacar que seu processo de 

constituição guarda as marcas de sua localização geográfica e economia local, com as 

influências da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) (SILVA, 2012). Este Polo surge em 

2005, anteriormente havia o funcionamento do curso de Engenharia Metalúrgica, em virtude da 

presença da CSN na cidade. Atualmente, a unidade é composta pelos Campus de Ciências 

Humanas (localizado no bairro do Aterrado) e Campus da Escola de Engenharia Industrial e 

Metalúrgica no bairro da Vila (UFF, s.d.). 

 Diante destas considerações, cabe reconhecer também, que em meio a um movimento 

permeado por contradições, a construção de Polos no interior traz possibilidades antes 

inexistentes, tais como a ampliação do acesso à universidade pública tanto para estudantes 

provenientes das populações locais como para estudantes vindo de outras regiões do país (em 

alguns casos distantes dos grandes centros). 
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 Vale salientar que o PDI 2008-2012 já delineava as metas estabelecidas no Acordo de 

Metas nº 44 assinado pela UFF em 14 de abril de 2008, “[...] por intermédio da Secretaria de 

Educação Superior e a Universidade Federal Fluminense, para os fins que especifica o Decreto 

nº 9069 de 24 de abril 2007” (UFF, 2008, p. 01). Consistiu num contrato de gestão firmado 

entre a referida Universidade e o MEC. Conforme vimos, a partir deste acordo de metas a 

instituição se compromete em atingir as metas estabelecidas pelo Decreto do REUNI, como 

condição para o recebimento de recursos financeiros. 

 Mediante este documento a UFF se comprometeu a cumprir metas pautadas nos 

seguintes indicadores: número de cursos; vagas anuais; matrículas projetadas; alunos 

diplomados (UFF, 2008). Tinha-se por meta o aumento das taxas no número de estudantes de 

graduação e pós-graduação, além do crescimento nas taxas da relação de alunos de graduação 

por professor (na proporção de 18/1). Conforme pode-se observar na tabela abaixo: 

TABELA 6 - INDICADORES E DADOS GLOBAIS

 
 Fonte: Termo de Acordo de Metas UFF – MEC (BRASIL, 2008) 

 Os dados apresentados na tabela acima chamam a atenção para o significativo aumento 

no número de matrículas projetadas, com expressiva desproporção na relação professor-aluno, 

o que possivelmente acarretaria uma intensificação do trabalho docente, tendo em vista que o 

quantitativo de matrículas previstas se mostra superior ao incremento no quadro de pessoal 

docente (GREGÓRIO, RODRIGUES, MANCEBO, 2012).  

 Diante das informações até então explicitadas, cabe destacar que com a implementação 

do REUNI se efetivou uma expansão associada à precarização. Contudo, é fundamental 

sinalizar que, no bojo da adesão da UFF ao REUNI, se delineou um processo de consolidação 
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e institucionalização das ações de Assistência Estudantil na referida universidade, diante das 

demandas inerentes à permanência dos estudantes nesta instituição. A discussão do capítulo 

seguinte se delineia pela captação dos elementos que envolvem a concepção da Assistência 

Estudantil na UFF.  
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CAPÍTULO 3 - A  POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO ENSINO 
SUPERIOR: ENTRE O UNIVERSAL E O FOCAL 

 O debate desencadeado neste capítulo é um dos núcleos centrais que envolvem a 

presente pesquisa, cuja discussão tem por objetivo debater sobre a Política de Estudantil como 

parte do processo de contrarreforma do ensino superior. Portanto, resgataremos o movimento 

de constituição da Assistência Estudantil e seu processo de institucionalização no Brasil.  Em 

seguida, dedica-se à análise sobre a implementação da Assistência Estudantil a partir da 

experiência na Universidade Federal Fluminense. Nessa parte do trabalho, busca-se captar a 

concepção de Assistência Estudantil construída e reproduzida na instituição, mediante a análise 

dos Planos de Desenvolvimento Institucional e Relatórios de Gestão, durante o período dos 

cinco anos vigentes após a adesão ao REUNI pela UFF. 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MOVIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

 O processo de constituição da Assistência Estudantil (AE) esteve atrelado às 

transformações do cenário sociopolítico e às mudanças no Ensino Superior no Brasil. Apesar 

das primeiras iniciativas de programas de assistência estudantil se fazerem presentes desde a 

década de 1930, mediante ações fragmentadas e recursos escassos, somente a partir dos anos 

2000 sua trajetória assume amadurecimento e legitimidade na agenda governamental, diante do 

processo de expansão do ensino superior (DUTRA, 2015).  

 Cabe salientar que a expansão da assistência estudantil nos anos 2000 acontece no 

interior do processo contrarreformista empreendido pelo governo federal, com o 

aprofundamento do modelo de “universidade operacional” (CHAUÍ, 1999), atrelado à 

intensificação de propostas produtivistas e exigências de “eficiência” nas universidades. Neste 

contexto específico, é importante salientar também a presença do movimento estudantil nas 

lutas por condições de permanência nas IFES. Sendo assim, a expansão das políticas de 

assistência ao estudante emerge como resposta às reivindicações do movimento estudantil, ao 

mesmo tempo que assumem centralidade para o alcance das metas estabelecidas pelo REUNI, 

ao desempenhar um papel fundamental ao projeto educacional dominante norteado pela 

efetivação da contrarreforma universitária (NASCIMENTO, 2013). A explicitada 

argumentação será melhor discutida em páginas seguintes, neste primeiro momento achamos 

importante realizar algumas considerações sobre a temática assistência estudantil, com vistas a 

melhor compreensão de seus nexos com o contexto de contrarreforma universitária.  
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 Sendo assim, nosso raciocínio parte da análise conceitual do termo assistência 

estudantil. Nascimento (2012) aponta para a existência de uma fragilidade na definição da 

assistência estudantil e, por sua vez, sobre que tipo de assistência se concebe no âmbito da 

educação. Esta autora alerta para dois equívocos:  

1.O entendimento da assistência estudantil como sendo uma extensão das ações da 
Política de Assistência Social, o que leva as instituições de ensino a tentarem definir 
as ações de assistência a estudante sob as bases da assistência social, enquanto política 
específica. 2. A restrição do conceito de necessidades, quando se trata das 
necessidades estudantis – sua redução ao plano das necessidades de sobrevivência 
(NASCIMENTO, 2012, p. 147-148). 

 Dito isto, Yasbek (1993) afirma que a categoria assistencial está presente nas distintas 

políticas de corte social, cujo objetivo é prover uma necessidade. Nesse sentido, Nascimento 

(2012) complementa que esta dimensão se faz presente nestas políticas, à medida que se 

destinam à assistência médica, técnica, educacional, dentre outras. Portanto, a assistência 

estudantil, inserida na Política de Educação, consiste em uma das ações assistenciais, sob 

responsabilidade do Estado (através do Ministério Educação), voltada ao atendimento das 

demandas dos estudantes direcionadas à garantia das condições de permanência. 

 Na realidade brasileira, a dimensão assistencial das políticas sociais historicamente se 

orientou sob uma lógica emergencial e focalizada, ao se distanciar progressivamente da 

concepção de direito. Cabe considerar que tal tendência não está descolada da compreensão 

acerca da formação social e histórica do país, que ao longo do tempo atrelou a assistência social 

à cultura do favor, clientelismo e do apadrinhamento. Sendo assim, quando analisamos a 

constituição da assistência estudantil, percebe-se a manifestação do caráter assistencial da 

política de educação, atrelada às heranças históricas também presentes na assistência social, 

estruturada a partir de lógica de focalização (NASCIMENTO, 2012). Dito isto, compreende-se 

que: 

[...] as ações de assistência estudantil direcionadas para uma perspectiva assistencial 
na configuração de seus programas e projetos, restringem o atendimento das 
demandas dos estudantes às suas necessidades de sobrevivência, além de segmentar e 
focalizar os usuários da política, garantindo assim um atendimento restrito aos 
estudantes mais pobres entre os pobres (NASCIMENTO; ARCOVERDE, 2012 , p. 
173-174). 

 É emblemático, por conseguinte, perceber a tendência de assistencialização58 assumida 

pelas políticas sociais no cenário brasileiro, presente especialmente na Política de Assistência 

                                                           
58  O termo “assistencialização” foi utilizado pela primeira vez em 1995 na tese de doutoramento da professora 
Ana Elisabete Mota, que publicou posteriormente os resultados de sua pesquisa no livro “Cultura da Crise e 
Seguridade Social”, Ed. Cortez, 2005. O “[...] processo de assistencialização das políticas sociais se caracteriza 
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Social.59 Em tal política setorial o “combate à pobreza”60 ganhou posição prioritária, associada 

à oferta de serviços assistenciais básicos e emergenciais, direcionada ao atendimento voltado à 

parcela da população mais pobre (MORAES, 2009). Nesse sentido, observa-se: 

[...] o reordenamento da Seguridade Social no sentido da focalização, precarização e 
privatização; adensamento de uma perspectiva assistencial no campo da assistência, 
caracterizada pelas respostas estatais de caráter emergencial, contingenciadas e 
fragmentadas para o enfrentamento da pobreza. Traduzem-se, junto a este processo, 
pela naturalização das manifestações da questão social (MORAES, 2009, p. 179). 

 Cabe contextualizar que este processo de reordenamento da Seguridade Social consiste 

em uma das repercussões da crise mundial do processo de acumulação capitalista deflagrada na 

década de 1970, que no Brasil foi sentida com mais expressão a partir dos anos de 1990. Neste 

cenário, os países de capitalismo dependente passam a reestruturar sua agenda política, 

mediante cortes fiscais nas políticas sociais, cuja direção passa a se caracterizar por respostas 

estatais de caráter contingencial e fragmentadas (NASCIMENTO, 2012). 

 Nesse contexto, constata-se que há uma “[...] tensão entre consolidar uma seguridade 

social pública, ampla e universal ou restringir sua função pública às camadas mais pobres da 

população” (BOSCHETTI, 2003, p. 71). Sendo assim, as políticas sociais têm manifestado a 

função de “compensatórias de carência”, ao legitimar práticas pautadas em graus de 

elegibilidade para atendimento das demandas. Nesta lógica, o público-alvo destes serviços é 

frequentemente identificado como “beneficiário”, “favorecido pelo Estado”, estas 

nomenclaturas reforçam a perspectiva de “favor”, “benesse”, permeada por um movimento de 

desconstrução da concepção do direito (MORAES, 2009).  

 Nossa argumentação parte da compreensão de que esta tendência de assistencialização 

das políticas sociais é fruto do processo de contrarreforma do Estado instaurado nos países de 

capitalismo dependente – como é o caso do Brasil. Com o apoio da burguesia interna, atrelada 

                                                           
pela compressão das políticas públicas garantidoras de direitos, em contrapartida ao destaque da Assistência Social 
como principal mecanismo de combate à pobreza, pela ampliação do setor privado e das parcerias público-privado, 
assim como da garantia de serviços públicos, gratuitos, focalizados e emergenciais” (MORAES, 2009, p. 179) 
59 Política pública estatal que compõe a seguridade social brasileira, prevista na Constituição Federal (CF) de 1988. 
De acordo com o artigo 203 da CF: “A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independente de 
contribuição à seguridade social” (BRASIL, 1988). Esta política tem como base legal a Lei Orgânica da 
Assistência Social (1993), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS-2004) e o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), implantado em 2005, ao concretizar a definição de seus princípios, diretrizes e 
objetivos. 
Couto (2011) argumenta que a inserção da assistência social como política social na área da seguridade social, 
representou traços inovadores a partir de seu reconhecimento como direito social, integrante das demais políticas 
de proteção social, legitimada pelo movimento da sociedade. Mas também refletiu a manutenção de velhas 
heranças históricas, atrelada aos traços emergenciais, assistencialistas na forma de atendimento à população.  
60 Mauriel (2008, p. 23) afirma que “[...] as Políticas Públicas voltadas ao combate à pobreza são expressões cabais 
de uma visão de pobreza que tem o indivíduo como foco”.  
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às recomendações dos organismos internacionais, reforçou-se a tendência de desconstrução e 

ruptura com a integralidade das ações delineadas na Seguridade Social, ao implicar na 

manutenção de políticas sociais focalizadas nos mais pobres. Sendo assim, tem-se “[...] a 

consolidação de um modelo de proteção social voltado, fundamentalmente, para a amenização 

e administração da pobreza, sob o discurso de combatê-la como forma de enfrentamento às 

expressões da questão social” (MORAES, 2009, p. 182). 

 A citada autora afirma que a fundamental articulação da Assistência Social com as 

demais políticas públicas, que “[...] fica subsumida ao processo de precarização e 

secundarização das políticas sociais em relação ao foco estrito na administração da pobreza” 

(MORAES, 2009, p. 178). Nesse sentido, a Assistência Social tem estabelecido intervenções 

públicas voltadas aos segmentos mais pauperizados, mediante programas compensatórios, com 

transferência de renda mínima, atrelada ao cumprimento pelos usuários de condicionalidades 

pontuais e fragmentadas (MORAES, 2009). 

 Cabe analisar que há uma alteração na lógica da política social balizada pelo acesso ao 

direito, à medida que a relação do sujeito usuário com a instituição pública passa por uma 

mediação monetário-financeira, pelas instituições bancárias (LIMA, 2017). Pode-se 

compreender um processo de “monetarização das políticas sociais”, cujo definição é explicitada 

por Silva (2012), conforme fragmento abaixo:  

A monetarização consiste no processo de repasse de recursos monetários tanto aos 
beneficiários, ao invés de operar com prestação de serviços diretos pelo Estado, 
quanto ao capital para operarem com a prestação dos serviços. Ou seja, não é apenas 
o repasse direto de recursos aos prestadores de serviços, mas sim uma remuneração, 
extraída do valor total dos recursos repassados, para que operem com os benefícios (e 
que ocorre nas demais políticas sociais, como no caso da previdência). E a 
financeirização se encontra no fato desses recursos servirem à remuneração do capital 
portador de juros posto que operados por instituições bancário-financeiras. Assim, 
alimentam diretamente esta forma de capital. Isto quer dizer que o Estado paga ao 
capital financeiro – pois mesmo que o banco seja estatal opera como capital bancário 
e com a especulação – para a manutenção dos programas, ou seja, alimenta a elite 
rentista (SILVA, 2012, p. 12). 

 Diante destes apontamentos, cabe elencar algumas considerações sobre a Política de 

Assistência Social, as quais nos possibilitarão realizar as convergências analíticas com a 

Assistência Estudantil posteriormente. Sendo assim, primeiramente explicitamos que a Política 

de Assistência Social é prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição. Este 

público usuário, por sua vez, compreende pessoas que se inserem em determinadas situações 
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de “vulnerabilidade” e “risco”.61 De acordo com o Plano Nacional de Assistência Social 

(PNAS): 

Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que 
se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e 
indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 
sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e 
sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, 
no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes 
formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária 
ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 
diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social 
(BRASIL, 2004, p.33). 

 Denota-se a presença de expressões da “questão social” circunscritas no público 

atendido por esta Política, que devem ser entendidas como fruto da contradição capital e 

trabalho. No âmbito do Plano Nacional de Assistência Social, são apresentadas como formas 

de intervenções para prevenção destas expressões, a promoção e fortalecimento de vínculos e 

desenvolvimento de potencialidades dos indivíduos. Cabe perceber que se desenvolve um 

tratamento das manifestações da “questão social” a partir de disfunções particulares, ao atenuar 

as contradições capital-trabalho, à medida que não se atua no cerne da desigualdade social 

(MORAES, 2009).  

 Os grifos realizados nos fornecem subsídios para se pensar o desenho e materialização 

da assistência estudantil. Cabe analisar que ainda que a Assistência Estudantil esteja inserida 

no âmbito da política pública de Educação, é possível perceber que este campo guarda inter-

relações com a Política de Assistência Social, como podemos verificar na lógica do “combate 

à pobreza” que tem permeado a Assistência Estudantil (NASCIMENTO, 2012). 

 Partimos da compreensão da Assistência Estudantil como um direito social, que pode 

ser definida como um conjunto de ações e programas com intuito de possibilitar aos estudantes 

condições de permanência nas instituições de ensino. Conforme Lima (2017), a assistência 

                                                           
61 Schmidt (2015, p. 121) ao analisar a definição do público usuário da Assistência Social, problematiza que há 
uma “[...] desconsideração de sua situação de classe social, pois são tratados a partir de situações específicas, que 
o PNAS/2004 caracteriza como risco e vulnerabilidade, e não no processo de constituição e movimento das classes 
sociais na sociedade capitalista, dos determinantes estruturais que resultam na relação capital/trabalho [...]”. Esta 
autora ressalta, por sua vez, a utilização das categorias “risco” e “vulnerabilidade” no Relatório sobre 
Desenvolvimento Mundial 2000/2001, do Banco Mundial, instituição que junto com os organismos internacionais 
“[...] primam em seus documentos e intervenções pela defesa do contínuo processo de reprodução capitalista, ou 
seja, a permanência da acumulação privada de capitais e exploração da classe trabalhadora, mesmo sob a aparência 
de uma visão mais ‘humanizadora’ com relação aos pobres” (SCHMIDT, 2015, p. 123). A discussão desencadeada 
pela citada autora nos faz refletir sobre a intencionalidade da utilização das terminologias “risco” e 
“vulnerabilidade”, num movimento que reafirma a reprodução do capital e manutenção das desigualdades sociais, 
descolada de uma análise estrutural da sociedade de classes. 
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estudantil é apresentada como espectro da política social direcionada ao enfrentamento das 

expressões da “questão social” nas instituições de ensino. Esta autora afirma também que a 

assistência estudantil está envolta pelo universo de constrangimentos vivenciados pelos 

estudantes para permaneceram na universidade, diante das dificuldades com transporte, 

alimentação, moradia, etc. 

 Cabe ressaltar que na década de 1980, em franco processo de redemocratização da 

sociedade brasileira, foi criado em 1987 o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), formado por pró-reitores, sub-reitores, decanos ou 

responsáveis pelos assuntos comunitários e estudantis das IES públicas o Brasil que se 

organizaram em prol da estruturação de políticas de promoção e apoio estudantil. Como 

finalidade, o Fórum “[...] definiu como meta prioritária trabalhar na sistematização de uma 

proposta de política de assistência ao estudante que garantisse acesso, permanência e conclusão 

de curso nas IFES, na perspectiva da inclusão e do direito social e da democratização do ensino” 

(ANDIFES, 2008, p. 01). 

 Este Fórum realizou pesquisas sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes 

de graduação das IFES. Os dados obtidos com a pesquisa foram indispensáveis para o processo 

de debate e legitimação da Assistência Estudantil, além de evidenciarem que as condições 

socioeconômicas representavam uma das causas de retenção e evasão. Com subsídio da 

pesquisa do perfil dos estudantes foi possível que o FONAPRACE construísse a proposta de 

formulação de um Plano Nacional de Assistência Estudantil, o qual foi aprovado em 2007 pela 

Associação Nacional Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), com 

vigência em 2008 (ANDIFES, 2012). Cabe observar que somente vinte anos após a criação do 

FONAPRACE, foi aprovado o referido Plano Nacional de Assistência Estudantil, o que nos 

leva a refletir se este fato se relaciona aos ataques sofridos pela universidade pública nos anos 

1990 e, somente a partir dos anos 2000, período do governo Lula, retoma-se o fôlego para 

aprovação de tal projeto. 

Conforme a análise de Silva (2015), a institucionalização do referido Plano se deu 

mediante a Portaria Normativa n° 39, de 12 de dezembro de 2007 e representou um importante 

marco legal para a sistematização e consolidação da Assistência Estudantil no Brasil, ao traçar 

o direcionamento político e a concepção teórico-metodológica da AE, consubstanciadas a partir 

da perspectiva dos gestores. Ademais, observa-se em sua redação alguns pontos de tensão, entre 

uma perspectiva universal e, outra, focal, tendo em vista que ao mesmo tempo que o documento 

defende que devem ser universais o acesso e a permanência ao ensino superior, vai apontar para 
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a necessidade de se articular “ações assistenciais” direcionadas aos “estudantes carentes” 

(ANDIFES, 2008). Conforme, podemos observar nos fragmentos abaixo: 

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), que congrega as 56 Instituições Federais de Ensino Superior presentes em 
todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, entende a educação como um 
bem público e o conhecimento como um patrimônio social. Com base nesses dois 
princípios, defende o acesso e a permanência universal à Educação Superior. 
[...] faz-se fundamental a articulação de ações assistenciais para a permanência e a 
conclusão de curso por parte dos estudantes carentes, na perspectiva de inclusão 
social, de melhoria do desempenho acadêmico e de qualidade de vida (ANDIFES, 
2008, p. 02, grifos nossos). 

 

Tais trechos nos possibilitam identificar a tensão presente no documento, ao traçar num 

primeiro momento a perspectiva do direito universal ao acesso e permanência no ensino 

superior e, posteriormente, defender a concepção de focalização mediante o desenvolvimento 

de “ações assistenciais” direcionadas apenas aos estudantes em situação de dificuldades 

econômicas (LIMA, 2017). 

Um dos elementos mencionados no Plano são as distintas formas de “[...] segregação e 

as condições de miséria” (ANDIFES, 2008, p. 07) presentes na realidade brasileira, que se 

reflete num expressivo “[...] contingente de jovens que não tem oportunidade de educação, de 

cultura, de lazer e condições mínimas de moradia e de saúde” (ANDIFES, 2008, p. 07). É 

notório, portanto, que numa realidade de desigualdade social os estudantes mais pobres se 

deparem com profundas dificuldades para se manterem estudando.  

Ademais, o documento sinaliza a mudança de perfil dos estudantes do ensino superior 

ao longo do tempo, com o maior ingresso nas IFES de estudantes provenientes de camadas mais 

empobrecidas da classe trabalhadora. Cabe lembrar que historicamente estas instituições eram 

ocupadas pelas classes abastadas e camadas médias. Nesse sentido, o Plano apresenta um 

diagnóstico a partir dos dados coletados com as pesquisas62 do perfil dos estudantes de 

graduação realizada pelo FONAPRACE, que traz as seguintes informações: 

[...] 43% dos estudantes dos cursos de graduação pertenciam às categorias C, D e E – 
categorias que englobam alunos provenientes de famílias cujos chefes têm atividades 
ocupacionais que exigem pouca ou nenhuma escolaridade, cuja renda familiar média 
mensal é de no máximo R$ 927,00” (ANDIFES, 2008, p. 07). 

 

                                                           
62 “O FONAPRACE realizou duas pesquisas nacionais para traçar o perfil socioeconômico e cultural dos discentes 
de graduação das IFES. A primeira entre 1996 e 1997 e a segunda entre 2003 e 2004. A pesquisa realizada no 
segundo semestre letivo de 1996, contou com a participação de 84,62% das 52 IFES brasileiras, que existiam à 
época. Na pesquisa mais recente, de 2004, esse percentual chegou a 88,68%, o que demonstra uma forte 
participação das IFES. Para traçar o Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES, que 
representou um universo de 469.378 estudantes dessas instituições, foi adotado o critério da Associação Nacional 
de Empresa de Pesquisa (ANEP)” (ANDIFES, 2008, p. 07). 
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 Diante destes dados, o referido documento “[...] contribuiu para fundamentar a 

desconstrução da imagem de universidade elitista” (NASCIMENTO, 2012, p. 126), além de 

apresentar que as dificuldades econômicas vivenciadas pelos estudantes trazem impactos na 

vida acadêmica do estudante. Assim, conforme explicitado no documento: “Em condições 

adversas, o desempenho acadêmico é desigual. Os estudantes das classes C, D e E não dispõem 

de recursos para suprirem suas necessidades básicas e, ainda menos, para as despesas típicas do 

universitário” (ANDIFES, 2008, p. 07). 

 As referidas Pesquisas de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 

Graduação das IFES, abrangeram indicadores como moradia; alimentação; manutenção e 

trabalho; transporte; saúde; acesso à biblioteca; acesso à cultura, ao Esporte e ao Lazer; 

conhecimento de língua estrangeira; movimentos sociais. Tais indicadores corroboram a 

necessidade de alocação dos recursos orçamentários para as IFES, com o intuito de executar 

projetos articulados ao Plano Nacional de Assistência Estudantil (ANDIFES, 2008). Por sua 

vez, com base nos dados obtidos, o Plano delineou áreas estratégicas para o desenvolvimento 

de ações de assistência estudantil, conforme veremos na tabela abaixo: 

 

TABELA 7 - ÁREAS ESTRATÉGICAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

ÁREAS LINHAS TEMÁTICAS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 

Permanência - Moradia  
- Alimentação  
- Saúde (física e mental)  
- Transporte  
- Creche 
- Condições básicas para atender os 
portadores de necessidades 
especiais 

- Assuntos Estudantis 
- Ensino 
- Pesquisa 
- Extensão 

Desempenho Acadêmico - Bolsas 
 - Estágios remunerados - Ensino 
de Línguas 
 - Inclusão Digital  
- Fomento à participação político-
acadêmica  
-Acompanhamento 
psicopedagógico 

- Assuntos Estudantis 
 -Órgãos das IFES ligados ao 
ensino, pesquisa e extensão 
 -Parcerias com órgãos públicos e 
entidades com fins sociais 

Cultura, Lazer e Esporte -Acesso à informação e difusão das 
manifestações artísticas e culturais 
 - Acesso a ações de educação 
esportiva, recreativa e de lazer 

- Assuntos Estudantis  
- Órgãos das IFES ligados ao 
ensino, pesquisa, extensão e 
cultura  
- Parcerias com órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais e 
entidades da sociedade civil 

Assuntos da Juventude - Orientação profissional, sobre 
mercado de trabalho  
- Prevenção a fatores de risco 

- Assuntos Estudantis 
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- Meio ambiente 
 - Política, Ética e Cidadania  
- Saúde, Sexualidade e 
Dependência Química 

 - Parcerias com órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais e 
entidades da sociedade civil 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das informações do Plano Nacional de Assistência Estudantil (ANDIFES, 2008, 
p. 16) 
 

 Conforme visto na tabela, é pertinente destacar que se definem para a área de 

“permanência”, linhas temáticas voltadas à moradia, alimentação, saúde (física e mental), 

transporte, creche. Cabe perceber que tais eixos foram definidos a partir do levantamento do 

Perfil dos Estudantes de Graduação e “[...] expressam a percepção dos gestores acerca das 

demandas manifestadas por meio das entidades representativas dos estudantes quanto às 

necessidades produzidas a partir da inserção dos discentes na vida acadêmica, particularmente 

no contexto de expansão da oferta de vagas” (LIMA, 2017, p. 123). 

 Após estas breves considerações sobre o Plano Nacional de Assistência Estudantil, 

aprovado em 2007, ingressaremos na análise do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

– PNAES, instituído pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Este representou um 

importante marco ao garantir a obrigatoriedade da formulação e operacionalização da 

assistência estudantil com o objetivo de reduzir a evasão e garantir a permanência dos 

estudantes nas IFES e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Cumpre-nos salientar que este Programa estabelece que as ações da Assistência 

Estudantil devem articular ensino, pesquisa e extensão, cujo foco é a permanência do estudante. 

Sendo assim, este Programa destaca as seguintes áreas de atuação da Assistência Estudantil, em 

seu artigo 1º: 

[...] I – moradia estudantil; II – alimentação; III – transporte; IV – atenção à saúde; V 
– inclusão digital; VI – cultura; VII – esporte; VIII – creche; IX – apoio pedagógico; 
X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010). 
 

 Os referidos eixos de atuação demarcam a possibilidade de desenvolver ações de 

Assistência Estudantil articulando as diversas políticas sociais, com vistas à proteção social 

ampla ao estudante. Isto é, desenvolver ações de assistência estudantil que perpassam as 

diversas áreas dos direitos humanos (IMPERATORI, 2017).  

 Com o PNAES foram delineados os objetivos e as finalidades das ações de Assistência 

Estudantil, consolidando um referencial em comum a ser seguido pelas instituições que 

desenvolvam ações e serviços de Assistência Estudantil. Sendo assim, a Assistência Estudantil 
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é orientada pela finalidade de “[...] ampliar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal” (BRASIL, 2010), norteada pelos seguintes objetivos: 

[...] I — democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 
pública federal; II — minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior; III — reduzir as taxas de retenção e 
evasão; e IV — contribuir para a promoção da inclusão social pela educação 
(BRASIL, 2010, art. 2º). 
 

 Em seu artigo 5º, o PNAES estabelece como público-alvo da assistência estudantil: 

“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” (BRASIL, 

2010). Este artigo, portanto, indica o público-alvo “prioritário” da assistência estudantil 

pautado pelo critério de renda e origem escolar, isto é, cabe perceber que estes critérios são 

prioritários e, portanto, não são exclusivos. Sendo assim, abre-se a possibilidade de se construir 

formas de acesso à assistência estudantil, orientadas à perspectiva de atendimento universal ou 

focal.  

 Identifica-se, assim, que o formato de acesso focalizado nos mais pobres se mostra 

presente no âmbito da Assistência Estudantil, cujas ações na esfera institucional tem se 

caracterizado pela oferta de “[...] benefícios focalizados, emergenciais, destinados a um público 

específico” (NASCIMENTO, 2012, p. 151). Cabe perceber que os programas de transferência 

de renda63 têm manifestado centralidade no campo de atuação da assistência estudantil através 

do pagamento de bolsas e/ou auxílios aos estudantes, por outro lado, há também investimentos 

em ações coletivas, tais como restaurantes universitários, moradias estudantis, creches.  

 Com relação à gestão e operacionalização do PNAES, o decreto 7234/2010, em seu 

parágrafo 2º do artigo 3º, estabelece que: “Caberá à instituição federal de ensino superior definir 

os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados” 

(BRASIL, 2007). Assim, cada instituição tem autonomia para definir os parâmetros a serem 

utilizados na execução da Assistência Estudantil, conforme suas necessidades e especificidades 

                                                           
63 “As transferências de renda não configuram apenas uma modalidade de política social instituída para funcionar 
como mecanismo de combate à pobreza, em resposta às diretrizes prioritárias dos organismos multilaterais para 
promover o desenvolvimento dos países periféricos e obter o consenso e legitimação das contrarreformas 
executadas perante a classe trabalhadora e setores médios. Essa política, pela mesma atividade, também se 
configurou como meio de valorização do capital portador de juros em um processo de captura de frações da riqueza 
social que, no orçamento da União, não eram direcionadas para a remuneração dos capitalistas credores do Estado. 
Isto é, até a parte do fundo público que não era convertida em superávit primário passou a ser capturada por esses 
capitais. Até mesmo os menores valores, que atendem aos mais pauperizados, são arrestados pelo capital” (LIMA, 
2017, 118). 
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locais. Tal realidade traz diversas possibilidades de ação para a Assistência Estudantil nas 

distintas instituições. 

 Vale ressaltar que, com relação à questão da autonomia conferida às instituições no 

PNAES, Lima (2017, p. 126-127) desenvolve as seguintes ponderações: 

A questão da autonomia delegada às IFES em relação ao programa deve ser percebida 
com cautela e crítica. Em nome do estabelecimento de relações democráticas na 
gestão, execução e controle social do programa deixa-se à escolha das instituições 
qual será o público atendido. Não são institucionalizadas diretrizes estruturais em 
âmbito nacional, com isso torna-se comum encontrar em cada IFES critérios distintos 
de atendimentos aos estudantes. Em todas as instituições afirma-se o cumprimento do 
que está orientado na regulamentação de referência. Ademais, além da 
institucionalidade frouxa e diminuta, a flagrante insuficiência de recursos – sempre 
muito aquém da demanda discente –, faz da autonomia das IFES frente à implantação 
do PNAES uma idílica prerrogativa (LIMA, 2017, p.126-127). 

 
 Diante das considerações desenvolvidas, cumpre-nos salientar que embora 

reconheçamos que o cenário contrarreformista e a criação do REUNI tenham ocasionado novas 

determinações ao processo de formatação da assistência estudantil, não podemos desconsiderar 

que o processo histórico de constituição da assistência estudantil, como demanda do movimento 

estudantil, já se fazia presente desde a década de 1930 e, portanto, foi anterior à criação do 

REUNI.  

 Outro aspecto que merece destaque é a percepção de que, embora a Assistência 

Estudantil tenha se expandido pelas IFES, esta ainda não se estruturou como uma Política 

Nacional de Assistência Estudantil no Brasil. Conforme vimos, a normatização legal da 

Assistência Estudantil que se tem atualmente consiste em um decreto presidencial que delineou 

contornos mais abrangentes para o Programa de Assistência Estudantil. Cabe esclarecer, 

portanto, que Programa pautado num decreto presidencial consiste em uma ordem emanada do 

Presidente da República, que pode a qualquer tempo ser revogado a partir de outro decreto. 

Distintamente, um Programa pautado em Lei Federal, mantém-se. Sendo assim, constatam-se  

as fragilidades na consolidação e no futuro da Assistência Estudantil no país. No tópico seguinte 

traçaremos reflexões sobre as particularidades do desenvolvimento da Assistência Estudantil 

na Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

3.2 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UFF: AS FACES DA HISTÓRIA DE SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 

 O esforço de argumentação empreendido até aqui guiou-se pelo intuito de problematizar 

as mediações necessárias à compreensão da Política de Assistência Estudantil no ensino 

superior, ao realizar as devidas conexões com a conjuntura histórica brasileira. Nessa direção, 
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prosseguimos nossa discussão a partir de uma aproximação com a experiência de constituição 

da Assistência Estudantil na Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 A trajetória de consolidação e regulamentação da Assistência Estudantil na UFF guarda 

estreita relação com o processo de adesão ao REUNI. Todavia, é sabido que desde a criação 

desta instituição, já se registravam o desenvolvimento de ações de assistência ao estudante de 

forma pulverizada e dispersa pelos setores (PINTO, 2015). 

 Em fins da década de 1960, a UFF passou por uma reestruturação em virtude da Reforma 

Universitária, com base na lei nº 5.54064 de 28/11/1968, neste momento houve a criação do 

Departamento de Assistência Social (DAS). À época, com recursos próprios da instituição, o 

DAS, articulado ao Departamento de Serviço Social (DSS), ofertava aos estudantes três 

modalidades de bolsas:65 Bolsa Empréstimo, Alimentação e de Trabalho (PINTO, 2015). 

 A Bolsa Empréstimo consistia no repasse financeiro ao estudante com a condição de 

devolução à instituição, caso a situação do discente se modificasse. O DSS era responsável pela 

avaliação e concessão da bolsa, cujo valor poderia ser de 70%, 50% ou 30% do salário mínimo 

vigente da época (PINTO, 2015). A Bolsa Alimentação era concedida para estudantes 

provenientes de outros Estados ou estrangeiros, nas seguintes modalidades: 100%, 50% ou 30% 

do valor da refeição, todavia os documentos institucionais que dispõem desta bolsa não 

informam com clareza se a referida refeição consistia apenas do restaurante universitário ou em 

outros estabelecimentos com serviço similar. Por conseguinte, a Bolsa Trabalho tinha como 

público atendido estudantes da UFF com comprovada situação de “carência” de recursos 

financeiros, que consistia na inserção do estudante em atividades laborais dentro da 

universidade. Esta bolsa foi regulamentada pelo Ofício Circular nº. 01/1970 da DAS (PINTO, 

2015). 

                                                           
64 A Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, fixou normas de organização e funcionamento do ensino superior 
e sua articulação com a escola média, e dá outras providências (BRASIL, 1968). Segundo Pereira (2007, p. 158), 
o “[...] modelo universitário exposto na lei 5.540/68, sob forte influência norte-americana, foi implantado sem 
serem criadas as condições concretas para a sua efetivação: assim, se a Reforma Universitária constituía-se como 
uma aspiração antiga da sociedade civil de vertente progressista, com a defesa da extinção da cátedra, esta foi 
tomada pelo regime militar e esvaziada em seu conteúdo político. O governo, que a princípio aliou-se aos estratos 
conservadores e defensores da cátedra, percebeu que seria possível reformar a universidade, modernizá-la, sem a 
ameaça ao status quo. Assim, modernizou, conservando, a universidade, moldando-a de forma funcional ao padrão 
de desenvolvimento então implementado e, com diversas medidas legais e repressivas, despolitizando-a, através 
de sua tecnocratização”. 
65 Cabe explicitar que se tem poucos registros, em documentos públicos, sobre a história de constituição da 
Assistência Estudantil na UFF, assim como um insuficiente detalhamento sobre as primeiras modalidades de 
bolsas assistenciais destinadas aos estudantes. Os dados apresentados, portanto, foram coletados a partir das 
análises desenvolvidas por Pinto (2015). 
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 Mesmo diante do frágil detalhamento de informações disponibilizado pelos documentos 

encontrados sobre a dinâmica das primeiras iniciativas de assistência ao estudante na instituição 

analisada, é notório perceber que sempre se fez presente na instituição a perspectiva de oferta 

de bolsas aos estudantes. 

  A estrutura de criação do DAS se mantém até os anos 2000, quando houve a sua 

incorporação à Superintendência de Recursos Humanos66 e  passou a se chamar Departamento 

de Assuntos Comunitários (DAC). O DAC tinha por finalidade “[...] promover, supervisionar, 

planejar e coordenar atividades relacionadas ao bem-estar da comunidade da UFF nas áreas de 

assistência social, alimentar e de saúde” (sítio da UFF). Cabe perceber que o DAC era 

responsável pelo atendimento de toda a comunidade universitária67 e estava inserido na área de 

Recursos Humanos. Constata-se, a partir desses elementos, que não se tinha um setor voltado, 

exclusivamente, ao atendimento dos alunos. Ademais, a vinculação deste Departamento à área 

de recursos humanos nos faz supor uma centralidade do atendimento aos servidores da 

instituição (PINTO, 2015). Conforme a argumentação da referida autora, “[...] o DAC estava 

voltado, em verdade, ao atendimento às demandas dos servidores que extrapolavam a 

capacidade de atenção e/ou a competência do Departamento Pessoal” (PINTO, 2015, p. 108). 

 Outro elemento que nos chama atenção é a presença da terminologia “assistência social” 

como uma das áreas de atuação do DAC, além disso em nenhum momento se faz referência à 

assistência estudantil. Este Departamento compreendia as seguintes ações: a oferta de bolsas 

assistenciais - bolsa alimentação; bolsa treinamento e bolsa emergencial; a gestão do 

Restaurante Universitário (RU); serviços de saúde (atendimento médico, odontológico e 

psicológico) (PINTO, 2015). 

 A oferta das referidas bolsas se efetivava mediante análise socioeconômica realizada 

pelo Serviço Social. Cabe esclarecer que a Bolsa Alimentação consistia na isenção ou redução 

do valor da refeição no Restaurante Universitário; a Bolsa Apoio Emergencial se destinava aos 

alunos que apresentassem dificuldades socioeconômicas, com o intuito de contribuir com as 

despesas do estudante com gastos relativos à vida acadêmica; a Bolsa Treinamento também se 

dava por meio de repasse financeiro ao estudante, em situação de comprovada “carência” 

econômica, vinculada à contrapartida da “[...] iniciação  do estudante ao exercício profissional” 

em projetos cadastrados pela UFF (PINTO, 2015). 

                                                           
66 Atualmente foi substituída pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). 
67 A presente nomenclatura se refere a docentes, servidores técnicos e estudantes. 
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 Instiga-nos algumas reflexões sobre a Bolsa Treinamento, a qual consistiu numa 

reformulação da Bolsa Trabalho e foi ofertada pelo DAC até 2007. Cabe destacar alguns 

aspectos para reflexão: o primeiro se refere a sua vinculação à concepção do trabalho, mediante 

a inserção do estudante, considerado “carente”, no exercício profissional na instituição, cujas 

atividades não apresentavam ligação com a área de formação do estudante. Outro aspecto 

consiste na “utilização” do bolsista para desempenho de atividades em substituição à falta de 

servidores efetivos (TRAINOTTI; CHUPEL, 2010).  

 Com a adesão desta instituição ao REUNI em 2007, consubstancia-se um processo de 

expansão no número de vagas para estudantes de graduação,68 que acarretou novas exigências 

à construção de uma política institucional direcionada para ações voltadas à permanência dos 

estudantes (PINTO, 2015). Somado a este cenário, houve a criação do PNAES no ano de 2010, 

a partir do Decreto 7234/2010, que contribuiu para impulsionar o processo de consolidação das 

ações destinadas à assistência estudantil na UFF, associado à necessidade de criação de um 

setor mais estruturado e totalmente voltado ao atendimento dos discentes (PINTO, 2015). 

 Sendo assim, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) foi implementada em 

29 de novembro de 2010, sendo instituída e incluída no organograma da instituição, em 

substituição ao Departamento de Assuntos Comunitários (DAC), responsável até 2011 pela 

oferta de serviços médicos, odontológicos e psicossociais voltados à comunidade acadêmica, 

ou seja, docentes, técnicos-administrativos e discentes. A PROAES assume a responsabilidade 

de gerir a assistência estudantil, reestruturando as bolsas e auxílios, conforme as novas 

exigências presentes na normativa do PNAES para as instituições federais, tais como: 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, altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010).  

 Pinto (2015) argumenta que, durante o processo de mudança do DAC para a PROAES, 

houve profundas alterações na dinâmica de ações e serviços direcionados à assistência 

estudantil. Com isso, tem-se a criação de novas modalidades de bolsas e auxílios aos estudantes, 

bem como a diversificação de seus serviços.  

Atualmente, a estruturação da PROAES abrange quatro coordenações: Coordenação de 

Apoio Social, Coordenação de Apoio Acadêmico, Coordenação de Gestão de Moradia 

Estudantil e Coordenação de Gestão de Restaurante Universitário. A estruturação destas 

                                                           
68 A UFF foi a instituição que mais expandiu o número de vagas para cursos de graduação.  Conforme Censo de 
2017, “[...] a UFF é a Universidade Federal com maior número de matrículas na graduação” (UFF, 2018). 



117 
 

 
 
 

coordenações teve por intuito diversificar as ações, atendendo às especificidades do público-

alvo atendido em cada programa oferecido (sítio da UFF). 

 A Coordenação de Moradia Estudantil é responsável pela oferta do serviço de moradia 

estudantil durante o período de duração do curso de graduação na Universidade. “Cada moradia 

estudantil, doravante denominada ME, terá como finalidade prover residência a estudantes de 

graduação da UFF com reconhecida dificuldade socioeconômica, propiciando ambiente de 

convivência e estudo, desta forma contribuindo para a sua permanência na Universidade” (UFF. 

REGIMENTO GERAL, 2012, p. 03). A forma de acesso a este serviço se dá mediante processo 

seletivo, que envolve as seguintes etapas: análise do cadastro socioeconômico, entrevistas, 

visitas domiciliares e exame médico. Define-se como público-alvo os alunos em situação de 

dificuldade socioeconômica, regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial da 

Universidade, que residem em locais situados à distância mínima de 32 km da unidade. 

Atualmente, a UFF dispõe de duas moradias estudantis69 localizadas no Campus Gragoatá em 

Niterói e no Polo Universitário de Rio das Ostras (UFF, 2017). 

 Cabe perceber que a forma de acesso dos estudantes ao serviço de ME não se dá de 

forma universal, à medida em que há uma focalização deste acesso através do processo de 

seleção direcionado aos alunos em situação de dificuldades econômicas. Outro elemento que 

nos preocupa é o reduzido número de moradias estudantis, que postulamos não ser suficiente 

para abarcar a expressiva demanda de estudantes, proveniente em especial de outros Estados, a 

partir da adesão da UFF ao REUNI, adoção ao ENEM/SISU e a Lei de Cotas. Em breve análise, 

pode-se destacar que em 2014 (ano seguinte à inauguração das moradias estudantis), a UFF 

compreendia um total de 39.416 estudantes em cursos de graduação presencial, o Polo de 

Niterói tinha 22.816 alunos e os Polos localizados no interior apresentavam um total de 9.172 

discentes. Ademais, dos estudantes oriundos de outros Estados, destaca-se que, neste mesmo 

ano, tinha-se 485 alunos provenientes de São Paulo, 294 de Minas Gerais e 154 do Espírito 

Santo (UFF. SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA). Infere-se, portanto, que o número de 

moradias e vagas ofertadas (Polo de Niterói – 314 vagas e, Polo de Rio das Ostras – 48 vagas) 

apresentam discrepâncias em relação ao quantitativo de estudantes da instituição.70 

                                                           
69 A Moradia Estudantil localizada no Polo Universitário de Rio das Ostras foi inaugurada em 10 de janeiro de 
2013, com capacidade de 48 vagas. Já a unidade de Niterói iniciou suas atividades em 16 de setembro de 2013, 
tendo capacidade de 314 vagas (sítio da UFF). 
70 Cabe esclarecer que não foram encontrados, em documentos públicos, informações sobre o quantitativo de 
discentes que pleitearam o acesso à Moradia Estudantil no ano de 2014 
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 A Coordenação de Gestão de Restaurante Universitário, também inserida na PROAES, 

tem a finalidade de gerir e acompanhar toda a oferta de serviço do RU, conhecido popularmente 

como “bandejão”. Direciona-se a uma cobertura de atendimento ampla, que abrange toda a 

comunidade acadêmica, pautando-se numa concepção universal de seu acesso. Tem como 

unidades de refeitórios todas localizadas em Niterói: Gragoatá; Praia Vermelha; Hospital 

Universitário (HUAP); Reitoria (UFF, 2017). É importante considerar também que seu acesso 

é pago, através de valor simbólico71 que se mantém em razão das lutas do movimento estudantil.  

Ademais, chama-nos atenção para a concentração de RU no Polo de Niterói, e a sua ausência 

nos Polos localizados no interior. 

A Coordenação de Apoio Acadêmico foi criada com o intuito de realizar o apoio na 

execução de eventos acadêmicos, culturais e esportivos. Atualmente, integra a Comissão de 

Eventos Culturais e Recreativos; Bolsa Atleta; além dos Programas: Acolhimento Estudantil; 

Material Didático; Altos Estudos; Bolsa Desenvolvimento Acadêmico (inscrição de projetos de 

pesquisa) (UFF, 2017). 

 Cabe destacar que, através da Coordenação de Apoio Social, são ofertados serviços 

direcionados à prevenção e promoção à saúde do estudante, mediante atendimentos médicos e 

psicológicos. Compõe-se também, como atribuição da referida Coordenação, a execução de 

bolsas e auxílios, quais sejam: Bolsa Desenvolvimento Acadêmico, Bolsa Transporte, Bolsa de 

Apoio ao Aluno com Deficiência, Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação para os estudantes 

das Unidades Acadêmicas fora da Sede, Auxílio Creche, Auxílio Saúde, Bolsa Acolhimento 

para Estudantes Ingressantes e Bolsa Apoio Emergencial (sítio da UFF). Segue tabela abaixo 

com os auxílios e bolsas ofertados: 

TABELA 8 -  RELAÇÃO DE BOLSAS E AUXÍLIOS E SEUS OBJETIVOS 

AUXÍLIOS E BOLSAS OBJETIVOS 

Auxílio Alimentação para os 
Estudantes das Unidades Fora da 
Sede 

Atender estudantes matriculados em cursos de graduação presencial, 
situados em municípios fora da sede (Niterói), para auxiliar nas 
despesas com alimentação. 

Auxílio Creche Auxiliar os estudantes matriculados em cursos de graduação 
presencial, que tenham filhos em idade de Educação Infantil, que 
compreende a idade de 0 a 6 (zero a seis) anos incompletos, nas 
despesas com creche e prestação de serviço similar. 

                                                           
71 Os valores pagos para acesso ao RU, consistem em: R$ 0,70 (setenta centavos) para discentes; R$ 2,50 (dois 
reais e cinquenta centavos) para técnico-administrativo ou terceirizado; R$ 5,00 (cinco reais para professor);  R$ 
8,00 (oito reais para visitante) (sítio da UFF). 
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Auxílio Moradia Atender estudantes matriculados nos cursos de graduação presencial 
que residem em cidades do interior do estado do Rio de Janeiro ou 
de outros estados, no auxílio das despesas com república, vaga, 
pensionato, dentre outros. 

Auxílio Saúde Auxiliar os estudantes matriculados em cursos de graduação 
presencial, que tenham doenças crônicas, com despesas de saúde, 
como compra de remédios ou pagamento de consultas médicas. 

Bolsa Acolhimento para os 
Estudantes Ingressantes 

Atender aos estudantes ingressantes nos cursos de graduação 
presencial que apresentam situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, propiciando recurso financeiro para sua 
manutenção na universidade. 

Bolsa de Apoio ao Estudante com 
Deficiência 

Atender aos estudantes que apresentem deficiência motora, sensorial 
ou múltipla, matriculados em cursos de graduação presencial. 
Auxilia nas despesas referentes ao deslocamento, aquisição de 
instrumentos pessoais indispensáveis e de apoio aos estudos. 

Bolsa Desenvolvimento Acadêmico Integrar as ações de apoio socioeconômico ao acadêmico, a fim de 
contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica e garantir a permanência e 
conclusão dos estudantes na Ensino Superior. Por meio desta bolsa, 
o estudante é integrado em projetos de pesquisa, com orientação dos 
professores da UFF. 

Bolsa Apoio Transporte Auxiliar os estudantes matriculados nos cursos de graduação 
presencial, nas despesas diárias no deslocamento em transporte 
coletivo entre sua residência e a universidade. 

Bolsa Apoio Emergencial Concedida ao estudante que, por algum motivo momentâneo e 
inesperado, necessite de um auxílio financeiro para permanecer na 
Universidade. A Bolsa visa atender ao estudante regularmente 
matriculado em disciplinas de cursos de graduação presencial 

Fonte: Elaboração Própria com base em informações dos Editais dos Programas de Assistência Estudantil 
(PROAES/ UFF). 
 

Conforme Pinto (2015), a criação destes auxílios e bolsas de forma diversificada 

representou uma resposta da instituição às exigências do MEC ao que dispõe o artigo 3º do 

Decreto 7234 (PNAES), que delineia as áreas72 de atuação das ações de assistência estudantil. 

Cabe salientar também que os auxílios e bolsas da assistência estudantil têm por objetivo 

contribuir para a garantia das condições de permanência dos estudantes na universidade.  A 

oferta destes auxílios e bolsas é prevista via transferência de renda, isto é, repasse financeiro ao 

estudante. Sua forma de acesso é pautada na focalização do público atendido mediante critério 

                                                           

72 “[...] I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à saúde; V - inclusão digital; 
VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; IX - apoio pedagógico; e X - acesso, participação e aprendizagem de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação” (BRASIL, 
2010, art 3º, §1º). 
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de seleção fundamentado pela renda, que se consubstancia na elegibilidade dos estudantes mais 

pauperizados.  

Por conseguinte, salientamos que este processo de focalização se expressa na realidade 

institucional, à medida que a demanda pela assistência estudantil tem apresentado um 

crescimento exponencial, como poderemos verificar no gráfico abaixo: 

GRÁFICO 4 – COMPARATIVO DAS VAGAS OFERTADAS COM O NÚMERO DE 
SOLICITAÇÕES – 2007 A 2014 

 
Fonte: PINTO (2015, p. 129) 

Observações: no gráfico não foram consideradas as vagas/solicitantes das bolsas Apoio Emergencial e Apoio aos 
Estudantes com Deficiência, devido a não divulgação por parte da Universidade do número de solicitantes das 
mesmas em todo o período analisado (PINTO, 2015). 
 

GRÁFICO 5 – COMPARATIVO DAS VAGAS OFERTADAS COM O NÚMERO DE 
SOLICITAÇÕES – 2015 A 2017 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Mendonça (2017) e Relatórios de Gestão da UFF (2015; 2016; 2017). 

 Com base no exposto nos gráficos 1 e 2, observa-se que, por mais que se identifique um 

aumento na oferta de bolsas e auxílio ao longo do período (2007-2017), este aumento não 

23
90

23
90

25
40

71
85

77
51

74
67

2 01 5 2 01 6 2 01 7

Vagas Ofertadas Solicitantes



121 
 

 
 
 

acompanhou a expressiva demanda de estudantes solicitantes. Estes dados nos levam a pensar 

sobre a possibilidade de efetivação da Assistência Estudantil dentro das instituições, diante de 

um cenário de progressivo aumento da demanda de estudante, associado ao fato de ainda não 

se ter uma Política Nacional de Assistência Estudantil no Brasil, tendo em vista que o PNAES 

consiste em um decreto presidencial. Portanto, este não se efetivou como uma política pública 

permanente de assistência estudantil. Sendo assim, Pinto e Belo (2012) sinalizam: 

[...] esse ponto elucida os desafios e os limites da atual configuração da Assistência 
Estudantil nas IFES, uma vez que a inexistência de um aparato legal que torne 
obrigatória a intervenção do Estado na questão, o caminho está livre para que a lógica 
que dirige a Reforma da Educação Superior reduza ou elimine os recursos destinados 
às ações de Assistência Estudantil Universitária. (PINTO; BELO, 2012). 

 O fragmento supracitado apresenta um dos grandes desafios para a consolidação da 

assistência estudantil no Brasil. Ademais, acreditamos que seja necessário que as ações da 

Assistência Estudantil na UFF possam avançar para além da perspectiva da transferência de 

renda, a qual rege a execução dos auxílios e bolsas na instituição. Portanto, concordamos com 

Lima (2017, p.22), ao defender a ideia de que as ações balizadas pela transferência de renda 

não “[...] sejam as únicas alternativas possíveis, daí a importância de implantar programas e 

frentes de trabalho cujo horizonte são as políticas sociais de caráter universal”.  

3.3 A CONCEPÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO PLANEJAMENTO E 

RELATÓRIOS DE GESTÃO DA UFF: UM TERRENO DE CONTRADIÇÕES 

 Neste tópico realizaremos uma incursão sobre os Planos de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Relatórios de Gestão da Universidade Federal Fluminense. Perseguimos 

o intuito de captar nestes documentos como se delineou a concepção de assistência estudantil 

no planejamento institucional da UFF. Para tanto, empreendemos uma reflexão sobre os PDI 

2003-2007 e PDI 2008-2012, além dos Relatórios de Gestão dos anos 2007; 2008; 2009; 2010; 

2011 e 2012. Nesta pesquisa nos detivemos sobre a análise dos documentos construídos sob o 

recorte temporal de efetivação dos cinco anos de implementação do REUNI na UFF, que 

demarcaram também um processo de consolidação das ações e serviços de assistência estudantil 

na instituição. 

 Para fins de esclarecimentos, o PDI é em um documento primordial de planejamento 

institucional, que delineia sua missão e estratégias para se alcançar objetivos e metas, com 
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abrangência de um período compreendido em cinco anos.73 Por sua vez, os relatórios de gestão 

consistem em um instrumento de prestação de contas anual da administração pública federal, 

que descreve e consolida informações sobre o desempenho das atividades desenvolvidas pelas 

instituições e resultados obtidos balizados pelas metas e estratégias preconizadas pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional (sítio da UFF). 

 O itinerário teórico do tópico 3.1 apresentou uma aproximação com a trajetória histórica 

do processo de constituição da assistência estudantil na UFF. Constatamos que, anteriormente 

à implementação do PNAES em 2010 e à adesão da UFF ao REUNI, já se desenvolviam na 

instituição serviços voltados à assistência estudantil.  

 Sendo assim, iniciamos nosso percurso analítico a partir do Plano de Desenvolvimento 

Institucional de 2003 a 2007, aprovado no ano de 2004 pelos Conselhos Superiores da UFF. 

Este PDI apontava para a perspectiva de expansão de vagas da universidade, neste momento o 

Programa Expandir estava sendo executado na UFF. Nesse sentido, o referido PDI define como 

prioridade institucional o processo de expansão dos cursos de graduação, conforme explicita o 

fragmento a seguir: “A grande ênfase da UFF, nos próximos cinco anos, será pautar seus 

investimentos na expansão planejada dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu, 

em igual ordem de prioridade, sempre orientada por critérios de mérito, em consonância com a 

sua Missão” (UFF, 2004, p.15).  

 Por conseguinte, o referido PDI aponta para a estratégia de se “[...] ampliar o número 

de vagas existentes na graduação” (UFF, 2004, p. 18), atrelada às seguintes ações: 

1. Estimular programas para a redução da retenção e evasão de estudantes; 2. 
Estimular a criação de cursos noturnos; 3. Implementar novos cursos de graduação, 
considerando as demandas da sociedade; 4. Rever os critérios para os concursos de 
Transferência, Reingresso e Mudança de curso – TRM (UFF, 2004, p. 18, grifos 
nossos). 

 
 Cabe perceber, portanto, uma preocupação inicial com a proposição de programas de 

retenção e evasão de estudantes, entretanto não se identifica o termo Assistência Estudantil, 

bem como o direcionamento de ações inseridas em uma política específica voltada ao 

atendimento de estudantes. Nesse sentido, é importante considerar que, durante a vigência deste 

PDI, as ações de atendimento ao estudante eram executadas pelo Departamento de Assuntos 

Comunitários (DAC), inserido na Superintendência de Recursos Humanos. Cabe relembrar que 

este Departamento era responsável pela “[...] oferta de serviços médicos, odontológicos e 

                                                           
73 O processo de elaboração do PDI deve compreender a participação da comunidade acadêmica e da sociedade 
civil, passando por apreciação e aprovação do Conselho Universitário (CUV) (sítio da UFF). 
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psicossociais voltados à comunidade acadêmica, ou seja, docentes, técnicos-administrativos e 

discentes” (DAC/UFF, 2004), conforme vimos no tópico anterior. Chama-nos atenção para a 

inserção deste Departamento na área de Recursos Humanos e para sua abrangência de 

atendimento ao ser direcionado à toda comunidade acadêmica, que nos leva a postular para uma 

frágil priorização de atendimento às demandas especificas dos estudantes. Ademais, cumpre-

nos registrar a ausência no planejamento institucional da formatação de uma política voltada à 

assistência estudantil.  

 Esta aproximação com o referido PDI evidencia uma concepção ainda embrionária da 

constituição de ações voltadas aos estudantes na instituição, que passará por mudanças à medida 

que aumenta a pressão do movimento estudantil para o desenvolvimento de uma política de 

Assistência Estudantil, isto é, não se pode perder de vista que a expansão desta política guarda 

estreita relação com a pressão dos sujeitos envolvidos.  

 Ingressamos, então, na análise do Relatório de Gestão de 2007, o qual irá delinear as 

ações desenvolvidas pela instituição durante o referido ano com base nas diretrizes 

estabelecidas pelo PDI 2003-2007, com o intuito de perceber a materialização das ações de 

atendimento ao estudante no referido período. 

 Cabe notar, inicialmente, que não se identifica no conteúdo deste Relatório a menção da 

terminologia Assistência Estudantil, mas sim a presença do termo “[...] assistência social ao 

educando” (UFF, 2007, p. 22), que parece indicar um esforço por parte da instituição em 

associar os serviços assistenciais prestados no âmbito da política de educação com aqueles 

inseridos na política de assistência social. Pinto (2015) salienta que esta associação perseguiu 

o processo de formatação da Assistência Estudantil, em virtude do perfil de atendimento 

presente em ambas as políticas destinado a grupos oriundos de camadas sociais pobres. 

 De acordo com o referido relatório, a Assistência Social ao Educando compreendia as 

seguintes ações: 

[...] fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e 
transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja 
concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do 
aluno na escola (UFF, 2007, p. 14). 

 Ora, este fragmento sinaliza elementos importantes para se compreender a perspectiva 

de assistência ao estudante que se delineava no período analisado. Um primeiro elemento é sua 

delimitação a partir das seguintes áreas de atuação como alimentação, atendimento médico-

odontológico, alojamento e transporte. Tais eixos envolvem demandas fundamentais dos 

estudantes para permanecerem na universidade, todavia, podemos verificar no relatório que 
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estas áreas de atuação são apresentadas a partir do objetivo de contribuir para “[...] o bom 

desempenho do aluno na escola” (UFF, 2007, p. 14). Diante destas menções extraídas do 

relatório, percebe-se que a finalidade da assistência ao estudante estava vinculada ao 

rendimento acadêmico, no entanto não se faz referência à perspectiva do direito à permanência 

estudantil. Cabe esclarecer que a articulação da Assistência Estudantil no ensino superior com 

o desempenho acadêmico, remete-nos a natureza de acesso ao ensino superior no Brasil, como 

meritocrático, apresentada na Carta Constituição de 1988, conforme inciso V do artigo 208: “V 

- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um” (BRASIL, 1988).  

 A Assistência Social ao Educando, nos termos do referido relatório, materializava-se 

pela oferta de bolsas, isenção e redução de taxas de vestibular. As “bolsas sociais” ofertadas 

compreendiam a Bolsa Treinamento, Bolsa Alimentação (auxílio parcial ou integral) e Bolsa 

de Apoio Emergencial (UFF, 2007). Segue tabela abaixo com informações sobre a oferta de 

bolsas e o quantitativo de estudantes atendidos. 

 

TABELA 9 - RELAÇÃO DE OFERTA DE “BOLSAS SOCIAIS” E ESTUDANTES 

ATENDIDOS 

 

PROGRAMA DE 
BOLSAS SOCIAIS 

BOLSAS ALUNOS TOTAL DE 
BENEFICIADOS 

Treinamento 238 238 

Alimentação Tipo A – 249** 249 

Tipo B – 56* 56 

Apoio Emergencial 132 132 

*auxílio integral ** auxílio parcial 

Fonte: UFF (2007, p.22). Relatório de Gestão da UFF 2007. 

 

 Cabe esclarecer que a Bolsa Treinamento consistia no repasse financeiro aos estudantes 

com a contrapartida de sua “iniciação no exercício profissional” mediante projetos cadastrados 

junto ao DAC por diversos setores da UFF. A Bolsa Alimentação referia-se à redução ou 

isenção do valor da refeição no Restaurante Universitário (RU). Já a Bolsa Apoio Emergencial 

era destinada aos estudantes que apresentassem dificuldades econômicas, que os 

impossibilitava suprir despesas diárias para se manterem na universidade (PINTO, 2015). Tais, 

bolsas passaram por reformulações, como veremos em linhas a frente. 
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 Diante das informações apresentadas pelo relatório, pode-se observar a ausência neste 

documento de dados sobre o quantitativo de estudantes que demandavam estes serviços e 

bolsas. Cabe analisar, por sua vez, que durante o ano de 2007 a UFF apresentava um 

quantitativo de 32.437 estudantes de graduação matriculados na instituição,74 por outro lado a 

oferta total do “Programa de Bolsas Sociais” representava, como vimos, um total de 675 “bolsas 

sociais”, que correspondiam a um percentual de aproximadamente 2,08% do número total de 

alunos da universidade.75Julga-se pertinente perceber que os programas de bolsas, ao longo do 

ano analisado, compreendiam uma baixa taxa de estudantes atendidos em relação ao 

quantitativo total de estudantes da instituição. Todavia, é importante compreender que ainda 

não se tinha uma estruturação da assistência estudantil na UFF, conforme salientado 

anteriormente. 

 A Assistência Social ao Educando compreendia também serviços de atendimento 

médico, odontológico e de Serviço Social, destinados a toda comunidade acadêmica, cuja 

responsabilidade era do Departamento de Assuntos Comunitários. De acordo com o documento, 

na assistência médica foram ofertados 1.328 atendimentos ambulatoriais a estudantes. No 

serviço odontológico, realizaram-se 62 atendimentos a alunos. O Serviço Social, por meio do 

“programa de assistência” (UFF, 2007, p. 22), efetuou 1.032 atendimentos a estudantes. E, por 

fim, foram realizados 20 atendimentos psicológicos (UFF, 2007). Conforme pode ser analisado 

na tabela seguinte: 

 

TABELA 10 - PROGRAMAS OFERTADOS E RELAÇÃO DE ALUNOS ATENDIDOS 

PROGRAMAS ALUNOS 

 

Assistência 

Médica 1328 

Odontológica 62 

Psicológica 20 

Serviço Social 1032 

 
Fonte: UFF (2007, p. 22). Relatório de Gestão da UFF 2007. 
 

                                                           
74 Informação coletada no sistema de transparência da UFF, referente ao quantitativo de alunos de graduação - 2º 
semestre de 2007. Disponível em: https://app.uff.br/transparencia/alunos_por_status Acesso em: 04 de novembro 
de 2018. 
75 Cabe esclarecer que a referida proporção representa uma análise aproximativa sobre a abrangência das bolsas, 
tendo em vista que não foram encontradas no Relatório informações sobre o quantitativo de estudantes que 
demandam tais bolsas. 
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 O Restaurante Universitário aparece no relatório como um serviço que atende a toda 

comunidade acadêmica, por meio da oferta de refeições (almoço, jantar e fornecimento de 

gêneros alimentícios para a realização de aulas práticas). O documento informa que ao longo 

de ano de 2007 foram servidas 17.980 refeições/aluno (UFF, 2007).  

 No que tange ao serviço de creche, destinado a estudantes, servidores técnico-

administrativos e docentes, e cuja responsabilidade era da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), 

não foram apresentadas no relatório informações mais detalhadas sobre este serviço e seu 

público atendido.  

 Em relação à destinação orçamentária, o relatório faz referência à Ação 400276 que 

dispõe sobre a Assistência ao Educando do Ensino de Graduação. De acordo com o documento, 

os recursos orçamentários da referida Ação tinham por finalidade “[...] apoiar os estudantes do 

ensino de graduação, mantendo, a critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas 

de estudantes, e a assistência médico-odontológica” (UFF, 2007, p.14). Na tabela abaixo, 

podemos verificar a dotação orçamentária destinada à instituição durante o ano de 2007. 

 

TABELA 11 - METAS FINANCEIRA E FÍSICA PARA A AÇÃO 4002 – 
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Meta Prevista Meta Realizada 

Física Financeira Física Financeira 

3.800** 938.840,00 3117* 858.886,40 

* alunos assistidos em (assistência: Médica, Odontológica, Psicológica, Serviço Social) e Bolsas (treinamento, 
alimentação e apoio emergencial) 
** Meta Física Programada não cumulativa 
Fonte: UFF (2007, p. 21). Relatório de Gestão da UFF 2007. 
 
 As informações apresentadas traçam as metas físicas e financeiras previstas e realizadas 

para a Assistência ao Educando. Pode-se verificar que se tinha uma previsão de 3.800 

atendimentos e se atingiu um número abaixo do previsto com 3.117 discentes assistidos. No 

que tange aos valores financeiros, observa-se uma meta prevista de 938.840,00 reais, enquanto 

obteve-se um gasto de 858.886,40 reais, abaixo do valor orçamentário previsto. 

 Os dados explicitados envolvem uma primeira aproximação com as ações de assistência 

ao estudante na UFF, ao longo do ano de 2007. Constatou-se, portanto, uma abrangência de 

                                                           
76 Para fins de esclarecimento, o “[...] financiamento específico da Assistência Estudantil ocorre via transferência 
de recursos para a ação de código 4002 do orçamento. A ação 4002 se chama Assistência ao Educando do Ensino 
de Graduação” (MACHADO, 2016, p. 102). 
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atendimento pouco expressiva, em meio a um cenário institucional demarcado pela ausência de 

um setor específico voltado somente ao atendimento de estudantes. Cabe relembrar que o 

Departamento de Assuntos Comunitários se responsabilizava pelo atendimento de servidores e 

pela assistência aos estudantes, além de estar vinculado à Superintendência de Recursos 

Humanos.  

  Avançamos na reflexão dos documentos de planejamento institucional e, ao ingressar 

na análise do PDI 2008-2012, percebemos o delineamento de novos traços da consolidação da 

assistência estudantil na instituição.  O referido PDI, aprovado em 28 de abril de 2009, teve 

como balizadores as diretrizes definidas no PDI 2003-2007 e o próprio Decreto 6096/2007, que 

instituiu o REUNI. Assim, sua redação corrobora a necessidade de ampliação no número de 

vagas, bem como, a criação de condições do acesso e permanência para os estudantes (UFF, 

2009).  

 Cabe destacar que este documento, construído logo após a adesão da UFF ao REUNI, 

representou um importante instrumento de legitimação e consolidação das estratégias 

delineadas pelo Programa REUNI e a sua execução na instituição. Assim, ao longo deste Plano 

o REUNI é exaltado, conforme explicita o fragmento abaixo: 

O programa REUNI trouxe a oportunidade para a UFF ampliar, aprofundar e conferir 
sustentabilidade às ações de seu PDI, melhorando a qualidade da expansão já existente 
e realizando investimentos planejados em infraestrutura e pessoal que estabeleçam 
uma base sólida para o desenvolvimento da Universidade para além dos 5 anos de 
duração previstos no REUNI (UFF, 2009, p. 10). 

 
 Cumpre analisar também que este documento sinaliza para a ampliação e consolidação 

da assistência estudantil (UFF, 2009), ao delinear de forma mais definida suas propostas de 

ação voltada à assistência ao estudante em relação ao PDI anterior. Vale situar que o período 

de implementação deste Plano foi demarcado pela transversalidade do processo de 

implementação do REUNI na UFF e a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) em 2010, que trouxe novas determinações para a constituição da assistência estudantil 

na instituição. 

 Cabe apontar que tais ações são apresentadas como parte da área de gestão de pessoas 

da UFF. Sendo assim, traça como uma de suas estratégias: “Incentivar programas e projetos 

que efetivamente contribuam para o acesso, a permanência e a conclusão de curso” (UFF, 2009, 

p. 15), mediante as seguintes ações explicitadas abaixo:  

a) Ação 1: Dotar o Restaurante Universitário – RU e seus refeitórios de equipamentos 
e mobiliários adequados e atualizados;  
b) Ação 2: Modernizar o sistema de acesso ao RU e seu controle de arrecadação; 



128 
 

 
 
 

c) Ação 3: Garantir recursos para a aquisição de gêneros alimentícios visando à 
continuidade do fornecimento dos serviços da GCA (Gerência de Coordenação 
Alimentar);  
d) Ação 4: Dotar a GCA (Gerência de Coordenação Alimentar) de pessoal técnico 
buscando garantir a qualidade do atendimento; 
e) Ação 5: Desenvolver parcerias visando criar condições de transporte para os 
estudantes de modo a reduzir seus gastos;  
f) Ação 6: Planejar e executar a construção do alojamento estudantil; 
g) Ação 7: Promover estudos que viabilizem a extensão do programa de alojamento 
estudantil para os campi do interior; 
h) Ação 8: Ampliar os programas de bolsas sociais – Treinamento, Alimentação e 
Apoio Emergencial; 
i) Ação 9: Articular as áreas administrativa e acadêmica no sentido de viabilizar a 
implementação de campos de estágio, no âmbito da Superintendência de Recursos 
Humanos;  
j) Ação 10: Atuar em conjunto com o “Sensibiliza UFF”, garantindo o acesso e a 
permanência dos estudantes portadores de necessidades especiais; 
k) Ação 11: Articular parcerias com a representação estudantil visando à implantação 
de programas e projetos (UFF, 2009, p. 15-16). 

 

 Identifica-se, assim, que a assistência estudantil ganha espaço na política de 

planejamento institucional, ao compreender ações voltadas ao investimento de Restaurante 

Universitário e transporte de estudantes, construção de alojamento estudantil, fortalecimento de 

ações do Núcleo Sensibiliza UFF77 para atendimento de alunos com deficiência, além de 

promover a ampliação dos programas de bolsas da assistência estudantil.  

 Cabe analisar que serviços como restaurantes universitários e transporte de alunos se 

orientam por uma perspectiva de atendimento direcionada a todos os discentes da universidade, 

sob uma concepção de universalidade para a assistência estudantil. Em contrapartida, identifica-

se também a presença de ações pautadas no atendimento focalizado através dos programas de 

bolsas e moradia estudantil, os quais são direcionados para um atendimento definido pelo 

recorte de renda dos estudantes demandantes. Esta discussão será melhor aprofundada a seguir 

com a análise dos relatórios de gestão referentes aos anos de 2008 a 2012. 

 Outro elemento de destaque explicitado pelo PDI 2008-2012 é a articulação com a 

representação estudantil no processo de implantação dos programas e projetos da assistência 

estudantil. Vale salientar, por conseguinte, que o processo de diálogo com o movimento 

estudantil é fundamental para a construção de ações e serviços de assistência estudantil mais 

efetivos, balizados a partir das demandas e aspirações apresentadas pelos estudantes. Sob esta 

categoria de análise, postulamos a importância de se reconhecer a Assistência Estudantil como 

                                                           
77 O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – Sensibiliza UFF foi inaugurado em 2009, com “[...] o objetivo de 
fomentar a implantação e consolidação de políticas inclusivas na Universidade Federal Fluminense, por meio da 
eliminação de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas e atitudinais 
enfrentadas pela comunidade” (UFF, 2015). 
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demanda histórica do movimento estudantil e, portanto, faz-se primordial que os estudantes 

sejam partícipes de seu processo de constituição e desenvolvimento dentro das instituições.78 

 Com base nestes apontamentos extraídos do referido documento, vamos adentrar na 

análise do Relatório de Gestão referente ao ano 2008, com o intuito de perceber como a UFF 

direcionou suas ações de Assistência Estudantil, com base no que foi delineado no PDI 2008-

2012.  

 O relatório aponta como descrição de ações o “[...] fornecimento de alimentação, 

atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de 

assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua 

para o bom desempenho do aluno na escola” (UFF, 2008, p. 18). Pode-se verificar, portanto, 

que se mantém a descrição das ações voltadas à Assistência ao Educando explicitada no 

Relatório de Gestão do ano de 2007. 

 Em análise ao conteúdo do relatório, identificamos a ausência de informações sobre as 

ações voltadas à oferta de bolsas assistenciais, bem como, dos serviços de atendimento médico, 

psicológico e de Serviço Social. Apenas são apresentados dados sobre o Restaurante 

Universitário. 

 Conforme o documento, o Restaurante Universitário, mediante Gerência de 

Coordenação Alimentar – GCA, forneceu em média 3.905 refeições/dia (almoço e jantar), 

contabilizou-se também um total de 891.899 refeições (almoço, jantar e fornecimento de 

gêneros alimentícios para a realização de aulas práticas. Conforme podemos verificar na tabela 

a seguir: 

 

TABELA 12 – NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS/ANO 
 

NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS/ ANO 

SERVIÇOS FAC. 
VETERINÁRIA 

CAMPUS DO GRAGOATÁ REITORIA TOTAL 

Almoço 13.280 685.107 35.751 734.138 

Jantar _____ 157.761 _____ 157.761 

                                                           
78 Cabe esclarecer que não pretendemos neste estudo analisar o movimento estudantil e sua relação com a 
instituição. Tal discussão, portanto, demandaria um estudo mais aprofundado, diante de seu universo complexo, 
envolvido por várias forças político-partidários presente neste movimento. 
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Total 13.280 842.868 35.751 891.899 

Fonte:  UFF (2008, p. 18) - Relatório de Gestão 2008. 

  Por meio das informações explicitadas, pode-se verificar uma significativa ampliação 

no quantitativo de alunos atendidos, em relação ao ano anterior (2007), que apresentou um total 

de 17.980 estudantes atendidos. Por outro lado, é importante destacar que a UFF só apresentava 

unidades de RU localizadas em Niterói – Faculdade de Veterinária, campus Gragoatá e Reitoria, 

não se tinha este serviço nos Polos do interior.79 Tal constatação nos faz refletir sobre um 

expressivo quantitativo de estudantes que não tem acesso a este serviço. 

 No que tange aos recursos financeiros destinados à Assistência Estudantil por meio da 

ação 4002, observou-se que o órgão responsável na UFF pela sua execução permanece sendo a 

Superintendência de Recursos Humanos (UFF, 2008). Na tabela abaixo são fornecidas 

informações sobre a previsão e execução orçamentária destinada à Assistência ao Educando, 

bem como o quantitativo de alunos assistidos. 

 

TABELA 13 -  METAS FÍSICA E FINANCEIRA DA AÇÃO 4002 – ANO 2008 

Ação – 4002 Assistência ao Educando do Ensino de Graduação 

Meta (não cumulativa) Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira (R$) 1.010.000,00 646.599,46 64,0% 

Física 4.900 3.609 73,7% 

Fonte: UFF ( 2008, p. 19) - Relatório de Gestão da UFF 2008. 

 Os dados presentes na tabela elencada acima revelam uma discrepância entre a meta 

prevista (1.010.000 reais) e a executada (646.599,46 reais). É notório perceber também que o 

orçamento executado no ano de 2008 é inferior aos dados financeiros executados no relatório 

de 2007 (858.886,40 reais). Constata-se, por conseguinte, o quantitativo de 3.609 discentes 

assistidos, também inferior à meta prevista (4.900). 

 Diante das informações explicitadas, partimos para a análise do conteúdo presente no 

Relatório de Gestão de 2009. Quando observada sua redação, é possível constatar a presença 

da terminologia “Assistência Estudantil”, apresentada como área estratégica direcionada à 

execução de ações com intuito de garantir a permanência estudantil. Conforme o referido 

relatório, a “[...] UFF priorizou, como área estratégica, a permanência de estudantes e três linhas 

                                                           
79 A UFF compreende como unidades localizadas em Volta Redonda, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, 
Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis (sítio da UFF).   
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temáticas de ações de assistência estudantil – moradia, alimentação e saúde” (UFF, 2009, p.32). 

A identificação destes elementos nos leva à percepção que se inicia um processo de 

reconhecimento institucional da assistência estudantil como campo estratégico direcionado à 

permanência estudantil.  

 No que tange à alimentação, o relatório informa que, no ano de 2009, foram fornecidas 

4.100 refeições/dia, que representou uma média diária maior que no ano anterior que teve 3.905 

refeições/dia. Cabe esclarecer que o relatório não realiza o detalhamento do quantitativo de 

refeições servidas por unidade de RU, conforme foi apresentado no Relatório de Gestão do ano 

de 2008. Outro elemento salientado no documento foi a realização de reformas de espaços 

físicos com o intuito de implantar duas novas unidades de Restaurante Universitário, 

localizados no Hospital Universitário Antônio Pedro e no Campus da Praia Vermelha em 

Niterói (UFF, 2009). 

 De acordo com a redação presente no relatório, no ano de 2009 se iniciou uma proposta 

de contratação de serviços para a elaboração do projeto executivo de construção do prédio de 

Moradia Universitária no Campus do Gragoatá em Niterói/RJ, com a previsão de atendimento 

do quantitativo de 318 discentes atendidos (UFF, 2009). É inegável que a proposta de 

construção do serviço de moradia estudantil se consubstancia como um avanço na constituição 

de uma política de assistência estudantil na universidade. Apesar do direito à moradia estudantil 

se apresentar como demanda primordial e bandeira de luta do movimento estudantil na 

instituição, os discentes dependiam, durante muito tempo, das poucas vagas ofertadas pela Casa 

do Estudante Fluminense80 (PINTO, 2015). Esta mesma autora sinaliza também: 

Nesse sentido, vemos que provavelmente pelo alto investimento financeiro que exige 
a construção de moradia estudantil, isso só começou a ser posto em prática na UFF a 
partir da implementação de seu projeto de expansão, juntamente com o incremento de 
recursos do PNAES. A primeira moradia estudantil inaugurada na UFF está localizada 
no campus de Rio das Ostras e possui 48 vagas. No mesmo ano, 2013, foi inaugurada 
a da sede em Niterói, com capacidade para atender aproximadamente 300 estudantes 
(PINTO, 2015, p. 113). 

                                                           
80 A Casa do Estudante Fluminense foi instituída com a Lei nº 419 em 18 de maio de 1949, mediante doação ao 
estado do Rio de Janeiro de habitação particular. A proprietária da residência hospedava desde 1925 estudantes 
que não tinham condições econômicas para residir em Niterói para estudar. A residência foi adquirida pelo Estado 
em 1968, diante da falta condições de mantê-la pela proprietária. Em 1978 a residência foi comprada pela Cia. 
Brasileira de Energia Elétrica, todavia continuou sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado (Disponível em: https://culturaniteroi.com.br/blog/?id=449&equ=depac Acesso em 04 de dezembro de 
2018). “O convênio entre a UFF e a Secretaria Estadual de Educação está descrito no sítio da Universidade, 
referindo-se ao apoio dado pela primeira na seleção dos novos residentes através de avaliação socioeconômica 
empreendida pela equipe do então DAC/SRH. Como esses processos seletivos eram divulgados somente nos 
espaços internos da Universidade, entendemos que isso confirma a ideia de que, a partir de dado momento, a Casa 
do Estudante passou a ser de uso exclusivo da UFF. As atividades da Casa duraram até o ano de 2013, quando a 
UFF inaugurou sua Moradia Estudantil em Niterói e deixou de usar o prédio para este fim” (PINTO, 2015, p. 113). 



132 
 

 
 
 

 Todavia, é importante perceber que a oferta de vagas ainda é insuficiente em 

comparação ao quantitativo crescente de discentes, que no ano de 2009 compreendia um total 

de 35.358 alunos em cursos de graduação.81 Outra problemática centra-se no baixo investimento 

da instituição em moradias estudantis para os demais polos, que não dispunham de tal serviço. 

 O documento analisado também apresenta informações sobre as bolsas assistenciais 

existentes até então e aponta que houve um aumento no número e no valor destas bolsas.  De 

acordo com o relatório, a Bolsa Treinamento passou de 238 para 400 bolsas ofertadas, e o seu 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) passou para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). A 

Bolsa Apoio Emergencial de 66 bolsas ampliou para 200 bolsas e, do valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) passou para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Houve também a criação 

da Bolsa de Apoio aos Estudantes com Deficiência, com 30 vagas cujo valor era de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) (UFF, 2009).  

 Os dados explicitados revelam um aumento significativo no quantitativo de bolsas 

ofertadas, além do aumento de seus valores. É inegável considerar que esta ampliação traz a 

possibilidade de maior acesso dos estudantes da UFF às bolsas e auxílios ofertados.

 Quanto aos serviços de saúde, o relatório não apresenta o quantitativo de discentes 

assistidos. Ressalta, por sua vez, que para atingir as metas estabelecidas foram realizadas 

reformas da área física dos estabelecimentos de atendimento de Psicologia, Odontologia e 

Serviço Médico, bem como a aquisição de novos equipamentos, mobiliário e aparelhos médicos 

(UFF, 2009). Cabe esclarecer que tais serviços eram voltados aos servidores (docentes e 

técnicos-administrativos) e aos discentes, estes tinham acesso de forma seletiva aos 

atendimentos odontológico, psicológico e médico. Sendo assim, para serem atendidos, os 

alunos necessitavam de uma autorização por escrito do Serviço Social, para comprovação de 

necessidade através de uma avaliação socioeconômica. É notória a condição focalizada dirigida 

para acesso a estes atendimentos, ademais não se tinha uma oferta específica destes serviços 

para estudantes. Outra problemática identificada por Pinto (2015) gira em torno destes 

atendimentos serem centralizados em Niterói, assim muitos dos estudantes de outros Polos não 

acessavam estes serviços. 

 Pode-se verificar também que a Superintendência de Recursos Humanos (SRH) 

permanece como responsável pelos recursos destinados para a ação 4002 – Assistência ao 

Estudante do Ensino de Graduação. Identifica-se que houve um significativo aumento da 

                                                           
81 Este dado foi coletado no Sistema de Transparência da UFF. Disponível em: 
https://app.uff.br/transparencia/alunos_por_situacao Acesso em: 20 de novembro de 2018 
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previsão e execução orçamentária para a assistência estudantil em relação aos anos anteriores 

analisados.  

TABELA 14 – METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 4002 –ANO 2009 

Programa: 1073 Ação 4002 – Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação 

Apoio 
Administrativo 

Meta Previsão  Execução Execução/Previsão % 

Financeira (R$) 8.567.180  7.608.937 89 

Física (aluno 
assistido) 

5476  5554 101 

Fonte: UFF (2009, p. 32) apud Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (SIMEC). 

 A partir das informações contidas na tabela acima, pode-se verificar que se superou o 

quantitativo previsto de alunos assistidos: tinha-se a expectativa de 5.476 de discentes assistidos 

e se alcançou o quantitativo de 5.554 alunos. Estes dados demonstram uma ampliação 

significativa no número de alunos assistidos em relação aos anos anteriores. Cabe explicitar que 

no ano de 2009, a UFF compreendia um quantitativo total de 35.367 estudantes em cursos de 

graduação, sendo assim o número de alunos assistidos pela Assistência Estudantil correspondia 

a 15,7% do total de alunos no referido ano. 

 Diante destas observações, caminhamos para a análise do relatório de gestão do ano de 

2010. É explicitado em sua redação que o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

ao traçar “[...] diretrizes para o desenvolvimento de Programas e Projetos de assistência 

estudantil veio consolidar e ampliar ações desenvolvidas na UFF” (UFF, 2010, p. 53). Dito isto, 

cabe relembrar que no ano de 2010 foi criado o Decreto nº. 7 234, que dispõe sobre o PNAES, 

o qual trouxe novos direcionamentos para a constituição da assistência estudantil na instituição. 

 Nesse sentido um primeiro elemento a ser salientado do relatório é a apresentação do 

objetivo da assistência estudantil na UFF, conforme o trecho seguinte:  

Visa reduzir os efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais, contribuir para 
a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de 
retenção e evasão, decorrentes da insuficiência de recursos financeiros ou outros 
fatores que contribuem para o insucesso acadêmico (UFF, 2010, p. 53).  

 
 Observa-se que se constituem os primeiros traços para a consolidação e estruturação da 

assistência estudantil na instituição. É notório perceber que, até então, não se tinha uma 

apresentação clara sobre os objetivos da assistência estudantil na UFF, tendo em vista que 

embora se desenvolvesse na instituição ações voltadas à assistência ao discente, estas ações 

eram realizadas por um departamento vinculado à área de recursos humanos, que atendia tanto 
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servidores como alunos, não se tinha um departamento para atendimento específico de discentes 

bem como a constituição de uma assistência estudantil mais estruturada na instituição.  

 No relatório é utilizada a nomenclatura “Assistência Social” para apresentar a área que 

desenvolve os programas de bolsas. Salienta também a criação de novas bolsas e a ampliação 

no número de vagas, ressaltando que foram implantados neste ano o Programa Apoio 

Transporte e o Programa Social ao Estudante Estrangeiro, conforme poderemos observar na 

tabela a seguir: 

 

TABELA 15 – PROGRAMAS BOLSAS SOCIAIS – ANO 2010 

Programas Descrição Nº. de 
Bolsas  

Valor 
mens. 
(R$) 

Bolsa Alimentação Destinado ao estudante de graduação proveniente de 
família de “baixa renda”, que apresenta carência de 
recursos financeiros para arcar com as despesas 
decorrentes de sua alimentação. Consistia na isenção ou 
redução do valor da refeição no Restaurante 
Universitário.  

     ____ 

Bolsa Treinamento Programa atende ao estudante de graduação, de baixa 
renda, possibilitando um auxílio financeiro para a sua 
manutenção, através da iniciação profissional, num 
campo de trabalho em que as atividades a serem 
executadas sejam relacionadas à sua área de formação 
acadêmica. 

450 400,00 

Bolsa de Apoio 
Emergencial 

Destinada aos alunos de baixa renda que apresentam 
dificuldades socioeconômicas emergenciais que os 
impossibilitam de suprir suas despesas diárias na 
Universidade 

250 400,00 

Bolsa de Apoio ao 
Estudante com Deficiência 

Programa atende o estudante de graduação que 
apresente deficiência motora, sensorial ou múltipla e 
tem como objetivo possibilitar ao estudante arcar com 
as despesas de deslocamento, aquisição de 
instrumentos pessoais indispensáveis e de apoio aos 
estudos 

30 400,00 

Bolsa Apoio Transporte Programa atende o estudante de graduação que 
apresente deficiência motora, sensorial ou múltipla e 
tem como objetivo possibilitar ao estudante arcar com 
as despesas de deslocamento, aquisição de 
instrumentos pessoais indispensáveis e de apoio aos 
estudos 

150 250,00 

Bolsa Social ao Estudante 
Estrangeiro 

Programa visa atender os estudantes estrangeiros que 
apresentam dificuldades socioeconômicas para se 
manter estudando no Brasil. 

25 350,00 

Saudarte Destaca-se como projeto de interface entre a área da 
assistência e a área do ensino. Este programa 
caracteriza-se por utilizar a arte, a performance, a 
criatividade dos estudantes, docentes e técnico-
administrativos, no desenvolvimento do processo 
ensino aprendizagem e por intermediar a reelaboração 
do conhecimento como processo pedagógico 

15 400,00 
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Total  1282  

 Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do Relatório de Gestão do Ano de 2010 da UFF (2010, p. 53). 

 Parece-nos relevante perceber a priorização por parte da instituição em se investir na 

oferta de bolsas assistenciais, pautada no repasse financeiro ao estudante. Em outras palavras, 

há um incentivo a uma política pautada na transferência de renda, que contribui para o processo 

de monetarização. De acordo com Silva (2012): 

A monetarização, portanto, consiste no processo de repasse de recursos monetários 
tanto aos beneficiários, em vez de operar com prestação de serviços diretos do Estado, 
quando ao capital, para operarem com a prestação dos serviços. Ou seja, não é apenas 
o repasse direto de recursos aos prestadores de serviços, mas sim uma remuneração, 
extraída do valor total dos recursos repassados, para que operem com os benefícios (e 
que ocorre nas demais políticas sociais, como no caso da previdência). E a 
financeirização se encontra no fato de esses recursos servirem à remuneração do 
capital portador de juros posto que operados por instituições bancário-financeiras. 
Assim, alimentam diretamente essa forma de capital. Isto quer dizer que o Estado paga 
ao capital financeiro – pois mesmo que o banco seja estatal opera como capital 
bancário e com a especulação - para a manutenção desses programas, ou seja, alimenta 
a elite rentista (SILVA, 2012, p. 2012-234). 

 
 Cabe analisar também que apesar do relatório sinalizar que houve um aumento no valor 

das bolsas, ainda assim tais valores são insuficientes para custeio das necessidades básicas dos 

discentes. Por outro lado, o relatório não apresenta informações sobre a realização de uma 

pesquisa e os critérios de distribuição de recursos que levaram a definição do valor das bolsas.  

 

TABELA 16 – NÚMERO DE BOLSAS OFERTADAS E ATENDIDAS – ANO 2010 

Bolsas Nº de vagas 
ofertadas 

Nº de Bolsas Atendidas 

Bolsa Treinamento 450 495 

Bolsa de Apoio ao Estudante com deficiência 30 16 

Bolsa de Apoio Emergencial 250 532 

Bolsa Apoio Transporte 150 117 

Bolsa Social ao Estudante Estrangeiro 25 12 

Saudarte 15 11 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no Relatório de Gestão do Ano de 2010 da UFF (2010, p.54). 

 

 Pode-se identificar que majoritariamente o número de oferta de vagas excede o número 

de “bolsas atendidas”, em exceção da “Bolsa Treinamento” e “Bolsa de Apoio Emergencial”. 

O documento analisado não disponibiliza informações sobre o quantitativo de discentes que 

solicitaram as bolsas. A ausência desta informação dificulta a compreensão dos dados 
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apresentados e da abrangência do atendimento pela assistência estudantil naquele momento. 

Postulamos que diante da falta de preenchimento total do número de vagas, houve um 

redirecionamento de recursos para atendimento na “Bolsa Treinamento” e “Bolsa de Apoio 

Emergencial”, as quais atenderam um número maior que as vagas ofertadas.  

 É ressaltado no documento que neste ano foi concluída a obra da Moradia Estudantil do 

Polo de Rio das Ostras, ao salientar também que a construção seguinte estaria localizada no 

Campus Gragoatá em Niterói (UFF, 2010).  

 Com relação ao Restaurante Universitário, é informado no relatório que foram servidas 

4620 refeições/dia (almoço e jantar). Todavia, no documento não constam informações 

detalhadas sobre a oferta de refeições por unidade de RU, conforme foram apresentadas no 

relatório anterior. O documento ressalta também a aquisição de recursos materiais e recursos 

humanos, conforme podemos ver no trecho a seguir: 

Recursos Materiais: Aquisição de equipamentos e utensílios, tais como: carro para 
transporte de detritos; Pass Thru quente; bebedouros; carro plataforma, carro 
prateleira; carro para transporte e lavagem de cereais; extrator de sucos, liquidificador 
industrial; processador de alimentos, picador de carnes. Recursos Humanos: Com a 
contratação da Empresa Luso Brasileira, houve possibilidade de aumento da mão de 
obra existente, proporcionando melhorias ao serviço (UFF, 2010, p. 56). 

 

 Um elemento que nos alerta é a despesa com contratação de mão de obra, mediante 

processo de terceirização no serviço público, com a prestação de serviços de pessoa jurídica 

para a universidade. Esta tem se apresentado como uma tendência no processo de 

gerenciamento de prestação de serviços, por conseguinte, fortalece o setor privado associado à 

fragilização dos vínculos trabalhistas e à desresponsabilização do Estado na prestação de 

serviços (MACHADO, 2016).  

 Diante destes elementos apresentados referentes ao relatório de gestão do ano de 2010, 

cabe apontar também que neste ano foi criada a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis em 29 de 

novembro de 2010, a qual passa a ser responsável pela atuação específica junto ao segmento 

estudantil, através de ações e serviços de assistência estudantil. De acordo com Pinto (2015, p. 

109), a criação da PROAES: 

[...] fez com que as ações assistenciais deixassem de estar dispersas em vários setores 
ou sob a coordenação de um departamento, para se tornar uma efetiva política 
institucional, passando a pertencer a uma Pró-Reitoria e a integrar os órgãos 
superiores executivos da instituição, desfrutando agora de valor semelhante ao 
endereçado ao ensino, à pesquisa e à extensão (PINTO, 2015, p. 109). 

 
 Em sequência a nossa análise, pode-se identificar que o relatório de gestão do ano de 

2011 apresenta a PROAES como unidade executora e responsável pelas ações e serviços da 
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Assistência Estudantil na UFF. A partir de então, a criação da referida Pró-Reitoria representou 

a centralização e sistematização de formas/modalidades de atendimento da assistência 

estudantil na instituição. Em meio a um cenário de adesão da universidade ao REUNI e criação 

do PNAES, foi cada vez mais demandada da universidade uma reestruturação no campo da 

assistência voltada ao estudante. Somado a estes fatores, não podemos desconsiderar a histórica 

presença do movimento estudantil reivindicando ações mais concretas direcionadas à 

assistência estudantil. 

 Conforme redação desenvolvida no relatório, “[...] a implantação do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil- PNAES que estabelece diretrizes para o desenvolvimento de programas 

de assistência estudantil consolidaram-se e foram ampliadas as ações desenvolvidas na UFF” 

(UFF, 2011, p.51). Sendo assim, traça também como objetivos: 

Com os programas, a UFF visa reduzir os efeitos das desigualdades socioeconômicas 
e culturais e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, agindo, 
preventivamente, nas situações de retenção e evasão, decorrentes da insuficiência de 
recursos financeiros ou outros fatores que contribuem para o insucesso acadêmico 
(UFF, 2011, p. 51). 

 
 No documento é explicitado como eixo dessa ampliação de ações no campo da 

assistência estudantil na instituição, a criação de seis novos Programa de Bolsas de Apoio ao 

Estudante: “Programa Auxílio Alimentação para os Estudantes das Unidades Acadêmicas fora 

da Sede, Programa Auxílio Creche, Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes, 

Programa Auxílio Moradia, Programa Bolsa Atleta” (UFF, 2011, p. 51). 

 Na tabela abaixo, pode-se verificar a relação das bolsas ofertadas, sua descrição, 

quantitativo de vagas e o valor:  

TABELA 17 - RESUMOS DE BOLSAS SOCIAIS - 2011 

 
Fonte: UFF (2011, p. 52). Relatório de Gestão do ano de 2011. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.  

 É notório perceber a bolsificação no processo de formatação da assistência estudantil na 

UFF. Vimos também a manutenção e fortalecimento da perspectiva de monetarização das ações 
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de assistência estudantil, mediante a criação de novas bolsas que se pautavam em auxílios 

financeiros (pecuniários) como forma de atendimento às demandas apresentadas pelos 

estudantes. Tal análise tem consubstanciado o lugar e a concepção da assistência estudantil 

construídos na instituição. Cabe refletir, por sua vez, sobre as interconexões que esta 

perspectiva de monetarização das bolsas ofertadas pela assistência estudantil, mediante a 

transferência de renda, tem se aproximado da tendência assumida pela política de assistência 

social no Brasil, a qual se manifesta pelos “[...] programas de transferência monetária; como 

política compensatória [...]”, ao possibilitar “[...] ainda que precariamente o acesso aos bens de 

consumo” (SITCOVSKY, 2010, p. 154). Nosso intuito com esta afirmação é perceber que 

embora a assistência estudantil, cujo cerne de sua inserção é a Política de Educação, possua 

natureza distinta da Política de Assistência Social, estas áreas apresentam interconexões, isto é, 

a concepção da transferência de renda manifestada está presente tanto na política de assistência 

social no pagamento dos benefícios como na assistência estudantil através de auxílios e bolsas.  

 Cumpre-nos sinalizar que a criação do Auxílio Moradia e o Auxílio Creche remete a 

algumas problemáticas. Primeiramente, cabe esclarecer que o Auxílio Moradia consiste no 

repasse financeiro para custear parte das despesas com moradia “[...] dos estudantes 

matriculados nos cursos de graduação presencial que residem em cidades do interior do Estado 

do Rio de Janeiro ou de outros Estados (sítio da UFF). Diante de uma realidade institucional 

manifestada pela insuficiência de Moradias Estudantis – visto que não há moradias em todos 

os Polos - , constata-se que a UFF priorizou uma Política de Moradia Estudantil pautada no 

repasse de recursos aos estudantes, através do pagamento do Auxílio Moradia. Por sua vez, o 

recebimento deste auxílio pelo aluno está condicionado à comprovação de gasto com aluguel 

(UFF, 2011). Segundo informações presentes no relatório, o valor do auxílio era de duzentos e 

cinquenta reais, que postulamos ser insuficiente diante da crescente especulação imobiliária. 

Assim, os estudantes são submetidos aos altos valores dos aluguéis, somado aos gastos com 

taxas de condomínio, luz, água, gás, internet, dentre outras despesas. 

 O auxílio creche se manifesta pelo repasse financeiro ao estudante que tenha filhos em 

idade de Educação Infantil, que compreende a faixa etária de 0 a 6 seis anos (zero a seis) anos 

incompletos, nas despesas com creche (UFF, 2011). Em meio à existência de apenas um 

equipamento público voltado ao serviço de creche82 na UFF, observa-se a criação do auxílio 

creche como forma de suprir esta demanda. Por conseguinte, destaca-se novamente a escolha 

                                                           
82 A creche da UFF está localizada no campus Gragoatá em Niterói/ Rio de Janeiro.  
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institucional pelo repasse financeiro ao estudante, direcionado ao pagamento de mensalidade 

de creches privadas. Tal realidade se reflete na destinação de recursos públicos para a esfera 

privada da Educação.  Ora, a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 208 - inciso V, 

que é dever do Estado a garantia de “[...] educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 

até 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, ao compreender que é dever do 

Estado fornecer creches públicas à população, torna-se primordial questionar a natureza deste 

auxílio ao ser direcionado ao ensino privado, ao invés de se investir em equipamentos públicos 

de creche dentro da universidade.  

 Na presença de tais argumentações, avançamos para a discussão sobre o conteúdo 

referente ao Relatório de Gestão de 2012. Observaram-se algumas modificações em sua redação 

em relação aos relatórios anteriores analisados, sendo assim o elemento que chama atenção é a 

identificação da nomenclatura “Assuntos Estudantis” (UFF, 2012, p. 54), para se referir à área 

de assistência estudantil. Cabe retomar que em alguns relatórios anteriores a referida área era 

apresentada como “Assistência Social ao Educando”, que compreendia de forma inespecífica 

atendimentos aos discentes pelo Departamento de Assuntos Comunitários, também 

encarregado de atender a servidores e seus dependentes. Este traço nos faz refletir sobre um 

processo de delineamento da apresentação institucional da área de assistência estudantil, com a 

criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, responsável exclusivamente ao atendimento 

aos discentes.  

 Inicialmente, no relatório são apresentados os resultados das ações planejadas e 

apresentadas no PDI 2008-2012, o qual define como estratégia: “Incentivar programas e 

projetos que efetivamente contribuam para o acesso, a permanência e a conclusão de curso” 

(UFF, 2012, p. 54). Sendo assim, no que tange ao Restaurante Universitário, dentre as ações se 

inserem a aquisição de novos equipamentos, implantação de sistema eletrônico para acesso ao 

RU, reformas e realização de estudos de adequação do espaço físico existente para refeitório 

nos polos de Angra dos Reis, Volta Redonda e Campos dos Goytacazes. Aparece também como 

ação para “[...] dotar o RU de pessoal técnico buscando garantir a qualidade do atendimento” 

(UFF, 2012, p. 54), a realização de “[...] processo com novo termo aditivo com a empresa Nova 

Rio para continuação no atendimento de mão obra do RU” (UFF, 2012, p. 54). Tal ação reforça 

a tendência de fragilização e precarização dos vínculos contratuais de trabalhadores na 

universidade, mediante a terceirização de mão de obra. O relatório destaca que foram oferecidas 

pelo RU uma média de 5.880 refeições/dia, distribuídas pelas seguintes unidades: “Reitoria - 

300 refeições; HUAP - 350 refeições Veterinária - 180 refeições; Praia Vermelha - 1050 



140 
 

 
 
 

refeições (650 almoços e 400 jantares); Gragoatá - 4000 refeições (3000 almoços e 1000 

jantares)” (UFF, 2012, p. 55). Com base nos dados apresentados se verificou uma ampliação 

deste serviço em relação aos anos anteriores. 

 Outra ação diz respeito ao estabelecimento de parcerias com o intuito de criar condições 

de transporte para os estudantes, deste modo é informado no relatório que houve a aquisição 

pela PROAES de três ônibus para transporte dos estudantes pelos Campi da UFF em Niterói 

(UFF, 2012). Cabe salientar que esta ação se orienta por uma perspectiva de atendimento 

universal aos estudantes, destinado ao acesso aos campi da UFF.  

 Com relação à moradia estudantil, apresenta-se no relatório a continuidade do processo 

de construção da moradia estudantil no Campus do Gragoatá em Niterói, e também o processo 

de ingresso dos estudantes na primeira moradia estudantil no ano de 2012 no Polo de Rio das 

Ostras, que se deu por meio de avaliação socioeconômica realizada pela equipe de assistentes 

sociais da Divisão de Serviço Social/Coordenação de Apoio Social/PROAES (UFF, 2012). Este 

elemento revela o processo de atendimento focalizado deste serviço, isto é, apenas um segmento 

específico de alunos que apresentem determinada renda familiar per capita farão jus à moradia 

estudantil na UFF. De acordo com informativo publicado em 07 de janeiro de 2013 no sítio da 

UFF: 

Das 48 vagas oferecidas, apenas 16 serão ocupadas no momento, sendo 12 por moças 
e quatro por rapazes. O edital para a ocupação das 32 vagas restantes será publicado 
após a inauguração. A seleção dos alunos é realizada em duas fases. Na primeira, é 
avaliada a situação socioeconômica, critério adotado com caráter eliminatório. Na 
segunda fase são feitas entrevistas com uma assistente social e uma psicóloga, 
devendo todos os selecionados fazer exames médicos e apresentar a carteira de 
vacinação (UFF, 2013, p. 01). 

 
 Sendo assim, constata-se a presença de um reduzido número de vagas, além da 

inexistência de construção de serviços de moradia estudantil nos demais Polos da UFF. Tal 

cenário tem se refletido no processo de seletividade do público assistido, além da concepção 

institucional de localizar a assistência estudantil, a partir da oferta de ações de assistência 

preferencialmente voltadas para o atendimento às parcelas de estudantes mais empobrecidas. 

 No que tange às ações da Assistência Estudantil voltadas aos estudantes com 

deficiência, o relatório elenca como ação de “Atuar em conjunto com o ‘Sensibiliza UFF’, 

garantindo o acesso e a permanência dos estudantes portadores de necessidades especiais” 

(UFF, 2012, p.59), mediante seguintes ações, que se orientam a uma perspectiva de atenção à 

coletividade de estudantes com deficiência, conforme poderemos verificar no trecho abaixo: 

Em 2012, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAIS acompanhou os projetos de 
acessibilidade em toda a Universidade, com a finalidade de facilitar a integração e a 
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circulação das pessoas com deficiência, permitindo o acesso aos ambientes de uso 
coletivo. Até o final de 2012, mais de cem obras estavam em curso. Todos os projetos 
atendem às exigências de legislação ambiental, sustentabilidade, de acordo com as 
normas e decretos sobre acessibilidade e edificações, com piso tátil para deficientes 
visuais, banheiros adaptados, elevadores com aviso sonoro e tecla em Braile; 
sinalização visual, informações na Língua Brasileira de Sinais e outros. O NAIS 
assessorou e monitorou diversos setores da Universidade, incluindo pró-reitorias, 
superintendências e órgãos de assessoramento, nos aspectos relativos ao seu grupo 
alvo, buscando a inserção do tema Deficiência em seus planos de trabalho (UFF, 2012, 
59). 

  

 Após a apresentação destes serviços, nas linhas que se seguem vamos apresentar, 

conforme informações do relatório, os programas de bolsas ofertados pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis: 

 

TABELA 18 – PROGRAMAS DE BOLSAS SOCIAIS -2012 

 
 Fonte: UFF (2012, p.120)  Relatório de Gestão do Ano de 2012. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. 

 Diante dos dados apresentados, chama-nos atenção para o aumento no número de vagas 

ofertadas em relação aos dados apresentados no relatório anterior. Sendo assim, houve aumento 

na Bolsa Treinamento/Desenvolvimento Acadêmico; Bolsa de Apoio Emergencial; Bolsa de 

Apoio ao Estudante com Deficiência e o Programa Bolsa Acolhimento para Estudantes 

Ingressantes. Por outro lado, observa-se uma diminuição no quantitativo de bolsas 

disponibilizadas para o Programa Auxílio Moradia, cabe notar que no ano de 2011 foram 

disponibilizadas 200 vagas, e no ano de 2012 houve uma queda para 150 vagas, com 165 alunos 

atendidos. Todavia, não foi explicitado no relatório justificativas para esta variação.  

 Pode-se verificar também a criação do Programa Auxílio Saúde que “[...] consiste em 

conceder recurso financeiro para auxiliar os estudantes com eventuais despesas referentes a 

tratamento médico e/ou odontológico de doenças crônicas ou emergenciais” (UFF, 2012, p. 

120). A criação deste auxílio nos incita alguns questionamentos: o primeiro, nos remete a sua 



142 
 

 
 
 

proposta de ser um auxílio voltado ao custeio de tratamento médico e/ou odontológico, que será 

direcionado ao setor privado de saúde, em outras palavras, podemos constatar que se direciona 

por meio do pagamento deste auxílio, recurso público para o setor privado. A segunda 

problemática se insere na finalidade deste auxílio dentro da política de assistência estudantil, 

cuja inserção está no campo da educação, a qual possui um papel fundamental na direção de 

promoção e prevenção à saúde. Portanto, quando observamos que o PNAES dispõe que a 

atenção à saúde deve ser uma das ações da Assistência Estudantil, acreditamos que este seja um 

horizonte para as instituições desenvolverem propostas de ações coletivas de prevenção e 

promoção à saúde. 

 Outro ponto observado ao longo da análise dos relatórios, consiste na ausência de 

estratégias de ação direcionadas ao diálogo com o movimento estudantil na construção da 

Assistência Estudantil na instituição. Tal constatação nos traz inquietações tendo em vista que 

reconhecemos o processo de diálogo com os estudantes (usuários da Assistência Estudantil), 

fator primordial ao conhecimento e entendimento de suas demandas e necessidades primordiais 

para se manterem na universidade.  

 As informações obtidas, até então, levaram-nos a compreender que o processo de 

construção de uma política institucional de assistência estudantil é envolvido por um 

movimento de contradições. Sendo assim, constatou-se que a instituição analisada implementou 

serviços como moradias estudantis, restaurante universitário, serviços de atendimento e atenção 

à saúde do estudante, transporte de estudante entre campi (BusUFF). Todavia, tais serviços 

ainda se concentram na sede em Niterói. Além disso, apenas o Restaurante Universitário e 

transporte de estudante entre campi se estruturam por uma perspectiva de atendimento universal 

dos estudantes, os demais serviços se orientam pelo atendimento focalizado. Outro aspecto é a 

priorização, por parte da instituição, em desenvolver uma política pautada na oferta de bolsas e 

auxílios, balizada em uma concepção de focalização do atendimento aos estudantes mais 

pobres. Inferimos, portanto, que a expansão da AE na UFF está atrelada às pressões do 

movimento estudantil, a partir da luta por condições de permanência na universidade. Cabe 

perceber também que a realidade da AE manifesta conexões com cenário macroestrutural, que 

se consubstancia na tendência das políticas sociais no cenário contemporâneo de 

contrarreforma, ao se pautar na focalização do atendimento na pobreza e extrema pobreza. 

Portanto, tal tendência incide sobre o PNAES e se reflete na materialização das ações e serviços 

de assistência estudantil no interior das instituições de ensino superior.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta dissertação dedicou-se à análise da concepção de Assistência Estudantil na 

Universidade Federal Fluminense. Para tanto, realizamos uma pesquisa nos documentos 

institucionais (Planos de Desenvolvimentos Institucional e Relatórios de Gestão), sob o recorte 

temporal entre o período 2007 a 2012, momento de efetivação dos cinco anos de implementação 

do REUNI na UFF, que demarcaram também um processo de consolidação das ações e serviços 

de assistência estudantil na instituição. Nosso esforço se centrou em captar na redação e 

discurso institucional, como se delineou o processo de formatação e consolidação da 

Assistência Estudantil na UFF. As informações coletadas nos documentos analisados foram 

primordiais, ao fornecer subsídios às reflexões perseguidas na pesquisa.  

 Postulamos, como hipótese inicial, que a Assistência Estudantil na instituição 

pesquisada, envolvida pelas pressões e correlação de forças do movimento estudantil, tem se 

delineado pela tensão entre a concepção focal e a universal, no acesso a suas ações e serviços. 

Sendo assim, observa-se uma priorização da política institucional à oferta de programas de 

bolsas e auxílios (repasse financeiro direto aos estudantes), sob a ótica focal. Contudo, têm-se 

também a oferta de serviços, ainda que de forma minoritária, direcionados a toda a comunidade 

acadêmica, sob uma perspectiva de atendimento universal. 

 Durante a realização da pesquisa, a supramencionada hipótese foi confirmada. A 

aproximação com o processo de construção e implementação da Assistência Estudantil na UFF, 

a partir da análise dos PDI’s e Relatórios de Gestão, possibilitou perceber que o processo de 

construção da política institucional direcionado à AE foi envolvido por tensões entre a 

concepção universal e a focal, nas formas de acesso às suas ações e serviços. Sendo assim, 

observamos nos documentos que após a adesão do REUNI pela UFF, houve uma maior 

estruturação do lugar da AE na instituição e uma ampliação de suas ações e serviços, embora 

de forma insuficiente. Tal processo, por sua vez, só se tornou possível pela pressão do 

movimento estudantil por condições de permanência na universidade.   

 Sendo assim, constatou-se que a Assistência Estudantil na UFF a priori se estruturou a 

partir da oferta de bolsas e auxílios (repasse financeiro ao estudante) e serviços orientados por 

mecanismos excludentes e focalizados nos estudantes mais pobres. Contudo, identificamos 

também a presença de serviços que se direcionam a uma perspectiva de atendimento universal, 

na qual se estruturam o Restaurante Universitário e o BusUFF. Todavia tais serviços embora 
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fundamentais ainda são minoria - visto que estes serviços não são ofertados em todos os polos 

do interior. No que tange ao serviço de Restaurante Universitário, percebemos que não foram 

construídos RU’s nos Polos do interior. Sendo assim, um significativo número de estudantes 

das unidades do interior fica à mercê apenas do Auxílio Alimentação, que não dispõe de vagas 

suficientes para a expressiva demanda de estudantes. Outro aspecto evidenciado pela pesquisa 

refere-se às formas de acesso dos estudantes à Moradia Estudantil, que também se orienta pela 

concepção de focalização, mediante processo de seleção socioeconômica.  

Nos parágrafos anteriores nos aproximamos dos principais aspectos evidenciados ao 

longo deste estudo. Com base nos elementos explicitados, cabe retomar algumas questões que 

fomentaram a proposição desta pesquisa: como se deu a constituição da Assistência Estudantil 

na UFF? Os estudantes/movimento estudantil participaram (participam) do processo de 

constituição e desenvolvimento da Assistência Estudantil na UFF? A construção das ações e 

serviços são fundamentadas em estudos e análises relativas à demanda social apresentada pelos 

estudantes? As ações e serviços se orientam para uma concepção de atendimento universal ou 

focalizado? 

 Sendo assim, com relação à trajetória histórica de constituição da Assistência Estudantil 

na instituição pesquisada, constatamos que desde a criação da UFF já se faziam presentes ações 

voltadas ao atendimento do estudante, ainda que de forma fragmentada e estruturada a partir da 

oferta de bolsas, mediante repasse financeiro ao estudante (PINTO, 2015). Somado a isso, 

destaca-se que a terminologia – “Assistência Social ao Educando” (UFF, 2007, p. 22), presente 

nos documentos, faz uma associação das ações de assistência estudantil à Política de Assistência 

Social. Ora, cabe frisar que tal associação perseguiu o processo de formatação da Assistência 

Estudantil, tanto na presença das terminologias que faziam referência à assistência estudantil, 

como também na natureza de constituição de suas ações e serviços, materializados mediante 

bolsas e auxílios, que se estruturam pelo recorte de renda, direcionadas aos “mais vulneráveis” 

e pautados em mecanismos de transferência de renda. É inegável, portanto, perceber as 

convergências presentes na formatação da assistência estudantil, com os traços que constituem 

a Política de Assistência Social. 

Em meio ao processo de adesão da UFF ao REUNI em 2007, que representou um 

cenário de expansão no número de vagas para os estudantes de graduação, novas exigências à 

construção de uma política institucional direcionada a ações de Assistência Estudantil na UFF 

foram demandadas (PINTO, 2015). Diante deste cenário houve a criação do PNAES no ano de 

2010, que contribuiu para o processo de consolidação das ações destinadas à Assistência 
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Estudantil na UFF e a estruturação de um setor voltado especificamente ao atendimento dos 

discentes.  

Com base nestes elementos, ao adentrar na análise do planejamento e execução das 

ações e serviços da AE na instituição, verificamos que no tange à participação do movimento 

estudantil neste processo, o PDI 2008-2012 pontua que o desenvolvimento de programas e 

projetos da AE deve estar articulada à representação estudantil. Reconhecemos a importância 

neste estudo de compreender a AE como demanda histórica do movimento estudantil e, 

portanto, faz-se primordial que os estudantes sejam partícipes de seu processo de constituição 

e desenvolvimento dentro das instituições. Todavia os relatórios não apresentaram informações 

sobre a articulação da instituição com o Movimento Estudantil no processo de desenvolvimento 

das ações e serviços da assistência estudantil. Cabe esclarecer que não tivemos a pretensão neste 

estudo de analisar o movimento estudantil e sua relação com a instituição. Tal análise, por sua 

vez, demandaria uma pesquisa aprofundada, tendo em vista sua natureza complexa e envolvida 

por forças político-partidárias presentes neste movimento.  

 Verificamos que os documentos também não apresentam dados e informações sobre o 

desenvolvimento de estudos para conhecimento da demanda social dos estudantes. 

Acreditamos, por conseguinte, que estudos e análises das demandas dos estudantes são 

primordiais para subsidiar a proposição das ações e serviços da AE pelas instituições. Diante 

desta constatação, destacamos que ao longo da pesquisa tivemos algumas dificuldades na 

análise dos questionamentos postulados no início do estudo, tendo em vista que nos deparamos 

com a ausência e fragilidade de informações mais detalhadas nos documentos analisados. É 

importante reconhecer, portanto, a necessidade de uma pesquisa de maior abrangência, com 

vistas a analisar de maneira mais minuciosa o desenvolvimento da AE na universidade 

pesquisada. 

Em sequência, ao retomar a indagação central desta pesquisa, que objetivou identificar 

se as ações e serviços na instituição se orientam para uma concepção de atendimento universal 

ou focal, observamos, conforme já explicitado anteriormente, que o planejamento institucional 

direcionado à assistência estudantil tem se estruturado não somente pela oferta de bolsas e 

auxílios (repasse financeiro ao estudante), sob a ótica de acesso focal, mas também por meio 

de serviços direcionados a toda a comunidade acadêmica, balizados pela concepção de acesso 

universal. Sendo assim, ao longo da análise dos relatórios foi possível identificar uma 

ampliação dos recursos orçamentários destinados à assistência estudantil. Ademais, observa-se 

uma priorização por parte da instituição pela ampliação da oferta de bolsas e auxílios, que 
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possibilitou um maior acesso dos estudantes a estas ações. Contudo, mostrou-se notório que 

tais ações não foram suficientes para atender à expressiva demanda dos estudantes. Dito isto, 

uma informação latente obtida com a pesquisa demonstrou que o processo de expansão no 

número de vagas para estudantes de graduação na UFF, bem como seu processo de 

interiorização, não se deu acompanhado de forma suficiente por políticas de permanência na 

universidade. A título de exemplificação, faz-se notório salientar a ausência de serviços de 

moradia estudantil e Restaurante Universitário nos Polos do interior.  

 Apesar da identificação destas problemáticas em torno da assistência estudantil da 

referida instituição, é primordial reconhecer alguns avanços com o processo de consolidação 

de ações e serviços de assistência estudantil pela UFF, que contemplam áreas como: moradia, 

alimentação, transporte, atenção saúde, creche, apoio acadêmico, inclusão. Estas áreas 

representam uma demanda histórica dos movimento estudantil para a garantia da permanência 

dos estudantes na universidade. Nesse sentido, queremos afirmar que, ao longo de período 

analisado na pesquisa (2007-2012), foi possível identificar um significativo aumento da oferta 

de ações e serviços pela assistência estudantil, bem como, a estruturação de uma política 

institucional direcionada somente ao atendimento de estudantes, com a criação em 2010 da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis. 

 Admitimos que estas constatações acerca da assistência estudantil na UFF devem ser 

compreendidas a partir de suas interconexões com o cenário de contrarreforma das políticas 

sociais, que tem se pautado na focalização do atendimento na pobreza e extrema pobreza. 

Portanto, tal tendência também incide sobre o PNAES, programa de caráter focal, que orienta 

a materialização das ações e serviços de assistência estudantil no interior das IES. 

 Vale salientar que embora reconheçamos que o cenário de contrarreforma e a criação 

do REUNI tenham incidido em novas determinações no movimento de formatação da 

assistência estudantil, é fundamental considerar que o processo histórico de constituição da 

assistência estudantil, como demanda do movimento estudantil, já se fazia presente desde a 

década de 1930 e, portanto, foi anterior à criação do REUNI.  

 Outro elemento que requer atenção é a percepção de que embora a Assistência 

Estudantil tenha se expandido pelas IFES, ainda não se estruturou de fato uma Política Nacional 

de Assistência Estudantil no Brasil. A normatização legal da Assistência Estudantil consiste em 

um decreto presidencial que delineou contornos mais abrangentes para o Programa de 

Assistência Estudantil. Tal constatação representa a frágil consolidação dos caminhos da 

Assistência Estudantil.  
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 Refletir sobre o futuro da Assistência Estudantil não é uma tarefa fácil, afinal estamos 

diante de um contexto político e econômico atual permeado por “incertezas” e demarcado pelo 

aprofundamento da Contrarreforma do Estado, que põe em xeque a permanência de 

universidade pública, gratuita e de qualidade. 

  Vimos que, durante os governos Lula e Dilma, o ensino superior vivenciou um processo 

de expansão e ampliação do acesso ao ensino superior, num movimento contraditório 

demarcado pela manutenção da contrarreforma do ensino superior.  Em fins dos anos 2016, o 

governo Dilma sofre um processo de impeachment, e o vice-presidente, Michel Temer, assume 

a Presidência da República, seu governo operou cortes significativos nos recursos para a 

educação. Estes cortes foram citados em reportagem pelo PORTAL G1 (2018):  

As universidades federais tiveram em 2017 o menor repasse de verbas em sete anos, segundo 
dados exclusivos obtidos pelo G1. Entre as 63 instituições, 90% operam com perdas reais em 
comparação a 2013, ou seja, na prática o orçamento para gastos não obrigatórios está menor. 
Nesse período, o repasse total garantido pelo MEC encolheu 28,5%. 

 
 O governo Temer chega ao fim em 2018, com a realização de novas eleições neste  

mesmo ano. Em janeiro de 2019 tivemos a posse de um novo Presidente da República, Jair 

Messias Bolsonaro. Cabe pontuar que ainda não temos elementos argumentativos acerca do 

direcionamento deste governo para o ensino superior, haja vista o recente período de vigência 

do referido governo. Contudo, chama-nos atenção sua campanha eleitoral pautada no reforço 

de perspectivas privatistas para o ensino superior. Nesse sentido, a análise sobre a Proposta de 

Plano de Governo: O Caminho da Prosperidade, documento apresentado pelo atual Presidente, 

revela uma articulação da universidade à funcionalidade produtiva e à formação direcionada ao 

empreendedorismo. Conforme podemos observar no fragmento a seguir: 

As universidades precisam gerar avanços técnicos para o Brasil, buscando formas de 
elevar a produtividade, a riqueza e o bem-estar da população. Devem desenvolver 
novos produtos, através de parcerias e pesquisas com a iniciativa privada. Fomentar o 
empreendedorismo para que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma 
empresa (PROPOSTA DE PLANO DE GOVERNO, 2018, p. 46). 
As universidades, em todos os cursos, devem estimular e ensinar o 
empreendedorismo. O jovem precisa sair da faculdade pensando em como transformar 
o conhecimento obtido em enfermagem, engenharia, nutrição, odontologia, 
agronomia, etc, em produtos, negócios, riqueza e oportunidades. Deixar de ter uma 
visão passiva sobre seu futuro (PROPOSTA DE PLANO DE GOVERNO, 2018, p. 
49). 
 

 Identifica-se, portanto, um reforço pela tendência de mercantilização do ensino superior, 

balizado pelo princípio do individualismo – revestido de um discurso muito em voga, o do 

“empreendedorismo” -  e por uma ótica de formação de sujeitos que contribuam para a 

reprodução do capital. Tais tendências, por sua vez, envolvem-se pelo movimento de 
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contrarreforma do ensino superior que configura o contexto atual, conforme vimos ao longo 

deste estudo. 

 Em síntese, cumpre-nos aqui ressaltar que muitos são os desafios que se impõem à 

efetivação de uma política de assistência estudantil balizada por uma concepção universal, 

diante de um cenário de contrarreforma do ensino superior, que intensifica o paradigma do 

padrão dependente de educação nos países de capitalismo dependente, como é o caso do Brasil. 

Todavia, acreditamos que, um dos caminhos para os desafios postos, centra-se no 

fortalecimento do movimento estudantil, pois reconhecemos que a Assistência Estudantil só 

nasce (pelos e para) os estudantes. 
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